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نشر فهرست اقوام در اداره احصائیه فاقد جنبه 
به عنوان  نام هایی که  زیرا  است.  و عملی  علمی 
اقوام دیگر در فهرست جدید این اداره آمده در 
قومیت  یک  نه  است  اقوام  زیرشاخه های  واقع، 
مستقل. اداره ملی احصائیه نام 54 قوم تازه را در 
تذکره الکترونیک ثبت کرده است. به نظر بسیاری 
روی  تازه  هویت های  تعیین  تاریخ شناسان  از 
برای  نیست.  استوار  تاریخی  و  علمی  تحقیقات 
است.  نشده  نیز  میدانی  تحقیقی  هیچ  کار  این 
به همین دلیل، این تصمیم اداره ملی احصائیه 
در دو روز گذشته به شدت واکنش برانگیز شده 
و بسیاری این اقدام را گامی در راستای تفرقه 
قومی و امری در جهت گسست بیشتر اجتماعی 
در افغانستان خوانده است. برخالف معمول این 
محدود  حکومت  از  بیرون  منتقدین  به  اقدام 
اقدام  این  نیز  حکومتی ها  نظر  از  است.  نمانده 
رییس جمهور  دوم  معاون  است.  پرسش برانگیز 
و  عجوالنه  علمی،  جنبه ی  فاقد  را  تصمیم  این 

خالف روحیه ملی خوانده است. 
اقدام ناسنجیده ی اداره ملی احصائیه، پیامدهای 
ناگوار اجتماعی و سیاسی دارد. پیامد اجتماعی 
شکاف  و  اجتماعی  بیشتر  تصمیم گسست  این 

قومی است...
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اقدام ناسنجیده 
گوار با پیامدهای نا

جدال هویت و سیاست )2(
کستان کنون و آینده ی سیایس و فرهنیگ هزاره ها در پا اشاره  ای به وضع ا

موجب تولید ادبیات فاجعه گردد. زبان فارسی هر روز گم 
بلوچستان،  ایالت  مرکز  کویته،  در شهر  و گم تر می شود. 
به مراتب  در محالت هزاره نشین، بیست  سال پیش فضا 
فارسی تر از اکنون بود. در بازار و دکان ها کلی تابلو به زبان 
فارسی دیده می شد. این بار من در بازار مرکزی شهرک 

هزاره )هزاره تاون( به ندرت یک تابلوی فارسی...

زبان در فضای عمومی  و  برخالف مذهب، بحث فرهنگ 
کم وبیش مطرح، اما وضعیت فرهنگی هزاره ها در پاکستان 
فوق العاده ضعیف و ناامیدکننده است. موضع هزاره ها در 
مورد زبان و مذهب، فوق العاده دچار تشتت و پراکندگی 
است و جنگ و آوارگی نیز تروماهای شدیدی بر ذهن و 
و  ایشان  تأمل  اسباب  بی آن که  گذاشته  جا  به  آنان  روان 

روند صلح افغانستان؛ 
مسکو از حاشیه به منت 

می آید؟
و  سیاسی  رهبران  افغانستان،  حکومت  از  روسیه 
نشستی  در  تا  کرده  دعوت  طالبان  گروه  رهبران 
با  کنند.  شرکت  مسکو  در  افغانستان  صلح  پیرامون 
آن که گروه طالبان هنوز از شرکت یا عدم شرکت شان 
افغانستان  حکومت  اما  نداده،  خبر  نشست  این  در 
کرده  آمادگی  اعالم   نشست  این  در  حضور  برای 
امنیت ملی در  است. حمداهلل محب، مشاور شورای 
است  گفته  حوت(   ۲۲( شنبه  روز  خبری  کنفرانس 
امور خارجه و شورای عالی مصالحه ملی  که وزارت 
سطح  تا  می کنند  کار  موضوع  این  روی  افغانستان 
در  طالبان  گروه  و  کشورها  دیگر  اشتراک کنندگان 
با  که  است  گفته  محب  شود.  مشخص  نشست  این 
طالبان  گروه  اشتراک کنندگان  سطح  درنظرداشت 
در  کرد.  خواهند  تعیین  هیأت  مسکو  نشست  در 

همین حال وزارت خارجه روسیه در...
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به  دالر  میلیاردها  بیست سال گذشته، جامعه جهانی  در 
زنان  به  آن  بزرگ  بخش  یک  که  کرد  کمک  افغانستان 

اختصاص داده شده بود. حاال اما بعد از...

روایت زنانه؛ 
گر طالب هم نیاید،  ا

نبود تشناب های عمومی زنان را 
خانه نشنی می کند
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دیوار  اقدام  این  سیاسی  نظر  از 
شهروندان  و  حکومت  میان  بی اعتمادی 
که  است  روشن  می کند.  بلندتر  را 
غلط  سیاست  از  تصمیم  این  مبنای 
در  اقوام  دروغین  اکثریت سازی  و  اقلیت 
این  حاصل  می گیرد.  ریشه  افغانستان 
بن بست  به  نیست  بعید  ناسنجیده  اقدام 
رفتن یک بار دیگر طرح توزیع شناسنامه 
شناس نامه های  توزیع  باشد.  الکترونیک 
مایه ی  بدین سو،  سال ها  از  الکترونیکی 
رهبری  بنابراین،  است.  بوده  جنجال 
تصمیم  این  نه تنها  افغانستان  حکومت 
تصمیم گیرندگان  که  کند  اعالم  ملغی  را 
قرار  عدلی  پیگرد  مورد  را  طرح  این 
است.  هویت  جعل  کار  این  معنای  دهد. 
این تصمیم  کنار  از  اگر رهبری حکومت 
طیف  به  توجه  بدون  احصائیه  ملی  اداره 
وسیع واکنش های اعتراضی چشم ببندد، 
نهاد  از  دسیسه  که  است  این  معنایش 
باالتری در راستای سیاست حذف و انکار 

سازماندهی شده است. 
و  است  بی ثبات  کشوری  افغانستان 
معضل  یک  جامعه ای  هر  در  بی ثباتی 
بی ثباتی،  وضعیت  در  زیرا  است؛  کالن 
توسعه  و  پیشرفت  روند  ارزش ها،  تمامی 
از  خیلی  و  می شوند  مواجه  مخاطره  با 
و  سقوط  گرفتار  اجتماعی  هنجارهای 
به  قدر که جامعه  دگرگونی می شود. هر 
به  برود،  پیش  قومی  شکاف های  سمت 
و  می شوند  تشدید  عقده ها  میزان  همان 
خصومت ها افزایش می یابد. پس نباید به 
عناصر هژمونی خواه فرصت دسیسه سازی 
و  تخریب  انکار،  سیاست  شود.  داده 
این که  بر  مضاف  دیگران  هویت  جعل 
و  تحقیر  اهانت،  کلمه  واقعی  معنای  به 
از  نشانی  است،  شهروندی  حقوق  نقض 
نیز  خامی  و  تحجر  عقب گرایی،  بدویت، 
فرصت  ضایع شدن  کار  این  پیامد  است. 

ملت شدن، اتحاد و هم گرایی است. 
شاید موافقان این طرح استدالل کنند چه 
مشکلی وجود دارد که فهرست قومیت ها 
در افغانستان بلند و باال باشد. اما با صرف 
این  آن،  حقوقی-اخالقی  جوانب  از  نظر 
عقبه ی  یک  بر  افغانستان  در  تصمیم 
است  این  آن  و  است  استوار  نامیمون 
منابع  توزیع  سیاسی،  قدرت  ساختار  که 
اصال  است.  قومیت  براساس  فرصت ها  و 
مدار  بر  افغانستان  در  سازندگی  جریان 
قومیت استوار است. تالش برای سیاست 
اقلیت و اکثریت سازی هم به همین خاطر 

است. 
الزم اسـت کـه بـه دور از هیاهـو مسـأله 
الکترونیـک  در شناسـنامه  قومیـت  درج 
قومیت هـا  تاریخـی  مطالعـه  بـر  مبتنـی 
صـورت گیـرد. اگـر قومـی خواهـان درج 
هویت شـان اسـت، ایـن کار مانعـی ندارد. 
بـه رسـمیت شناخته شـدن هویـت یـک 
شـهروند  هـر  اسـت.  شـهروندی  حـق 
شـهروندان  بقیـه  مثـل  کشـور  ایـن 
کشـورهای دیگـر حـق دارنـد بـا هویـت 
خـود زندگـی کنند. این را قانون اساسـی 
نیـز به رسـمیت شـناخته اسـت، امـا این 
و  اقلیـت  سیاسـت  و  خودسـرانه  اقـدام 
اکثریت سـازی مذمـوم اسـت. در جنجال 
پیش آمـده، اداره ملـی احصائیـه می گوید 
ایـن کار را بـه درخواسـت بـزرگان اقـدام 
بـه  نیـاز  ادعـا  ایـن  اسـت.  داده  انجـام 
بررسـی دارد. از واکنش هـای گسـترده ی 
کـه  می آیـد  به دسـت  گذشـته  روز  دو 
ایـن توجیـه دروغ بزرگـی اسـت کـه دیر 
دسیسه سـازان  گلـوی  در  بـود  نخواهـد 

گیـر خواهـد کـرد. 

نباید به عناصر هژمونی خواه 
فرصت دسیسه سازی داده 

شود. سیاست انکار، تخریب و 
جعل هویت دیگران مضاف بر 

این که به معنای واقعی کلمه 
اهانت، تحقیر و نقض حقوق 

شهروندی است، نشانی از 
بدویت، عقب گراییی، تحجر و 

خامی نیز است. پیامد این کار 
ضاییع شدن فرصت ملت شدن، 

اتحاد و هم گراییی است.

ریاست جمهوری ساعاتی پس از اعالم اداره ی 
ملی احصائیه و معلومات مبنی بر درج 54 قوم 
الکترونیک،  جدید در سیستم شناس نامه ی 
در اعالمیه ای گفته بود که تصمیم عجوالنه 
حکومت را مورد پرسش قرار می دهد و سبب 

نفاق در میان مردم می شود.
از سوی  که  آن چه  بود  افزوده  دانش  آقای 
به عنوان  معلومات  و  احصائیه  ملی  اداره ی 
شناس نامه ی  در  درج  برای  اقوام  فهرست 
الکترونیک نشر شده، فاقد جنبه ی مسلکی 

و علمی است.
او از اداره ی ملی و احصائیه خواسته بود که 
تصمیم خود در مورد درج 54 قوم جدید در 
شناس نامه ی الکترونیک را مورد بازنگری قرار 

دهد.
اداره ی ملی احصائیه و معلومات دو روز پیش 
را  تصمیم  این  که  بود  گفته  اعالمیه ای  در 
از اقوام و  براساس درخواست بزرگان برخی 
بادرنظرداشت تفسیر بند سوم ماده ی چهارم 
قانون اساسی گرفته است. در اعالمیه گفته 
شده است که آنان از طریق مراجع مختلف 
رسمی، خواهان درج اقوام شان که در قانون 
اساسی به گونه ی صریع تذکر به عمل نیامده، 

در شناس نامه ی الکترونیک شده بودند.
در ماده ی چهارم قانون اساسی کشور از ۱4 
قوم به گونه ی صریح نام برده شده است. در 
»ملت  است:  شده  تأکید  قانون  ماده ی  این 
افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک،  
پــــشه ای،  بلوچ،   ترکمن،   اوزبیک،  هزاره، 
قزلباش،  قرغیز،  عرب،  ایماق،  نـورستانی، 

گوجر، بـراهـــوی و سایـر اقـوام می باشد.«
گفته  معلومات  و  احصائیه  ملی  اداره ی  اما 
شورای  قضایی  قرار  به  توجه  با  که  است 
ماده ی  این  مورد  در  عالی  دادگاه  عالی 
نام های 54 قوم جدید را در  قانون اساسی، 

شناس نامه ی الکترونیک درج کرده است.
تصمیم اداره ی ملی احصائیه و معلومات در 
اقوام جدید در چند روز گذشته  مورد درج 
داشته  همراه  به  را  گسترده ای  واکنش های 
است. منتقدان این تصمیم گفته اند که این 
اداره در تالش است که قبیله ای در درون یک 
قوم را به عنوان قوم مستقل درج شناس نامه 

کند.
الکترونیک در ۱۳  روند توزیع شناس نامه ی 
ثور سال ۱۳۹۷ خورشیدی آغاز شد. این روند 
از همان زمان به دلیل ملیت مردم افغانستان 
جنجالی بود. این روند به رغم تفاوت دیدگاه ها 
»افغان«  درج  با  هم اکنون  مورد،  این  در 
به عنوان ملیت تمامی شهروندان و در کنار آن 

درج اسم قوم روی شناس نامه ها ادامه دارد.

است  گفته  خلیلی  آقای  حال،  همین  در 
در صورتی که حکومت از این اقدام اداره ی 
به  نکند،  جلوگیری  معلومات  و  احصائیه 
اعتراضات مدنی و قانونی خود ادامه می دهد. 
تبعات  اعتراضات  این  که  است  گفته  او 
سنگینی را در پی خواهد داشت که در آن 
صورت مسئول کسانی خواهند بود که به این 

مسائیل دامن می زنند.
جمعیت  حزب  رییس  ربانی،  صالح الدین 
اداره ی  اقدامات  این  نیز  افغانستان  اسالمی 
»یک  را  کشور  معلومات  و  احصائیه  ملی 
اقوام  تقسیم  به  طرح ریزی شده  برنامه ی 
افغانستان به سطح قریه و ولسوالی« خوانده 

است.
تحرکاتی  ادامه ی  برنامه  این  او،  گفته ی  به 
دامن زدن  نظام،  تضعیف  برای  که  است 
یک  به  صدمه زدن  و  قومی  اختالفات  به 
حلقه ی  »یک  سوی  از  متحد  افغانستان 

خاص« روی دست گرفته شده است.
دو  نه،  بار  »یک  است:  افزوده  ربانی  آقای 
کار  به جای  قدرت  غاصبان  بارها  نه،  بار 
جامعه ی  همبستگی  و  وحدت  راستای  در 
افغانستان، دنبال تجزیه ی اقوام و نفاق میان 
نشان دهنده ی  آن ها  کار  این  که  اند  آنان 
مأموریت شان به هدف راه اندازی تفرقه و نفاق 

در جامعه است.«
ریاست  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
یادداشت  یک  در  نیز  ملی  امنیت  عمومی 
فیس بوکی نیز این تصمیم را سیاست افتراقی 
او گفته  افغانستان خوانده است.  اقوام  میان 
افغانستان  اقوام  بین  افتراق  است: »سیاست 
ما  عزیز  کشور  که  حساس  شرایط  این  در 
به متحدشدن  نیاز  از هر زمان دیگر  بیشتر 
دارد، حماقت و آب ریختن در آسیاب دشمن 

است.«
دوم  معاون  دانش  سرور  پیش،  روز  دو 

الکترونیک، گفته است که افغانستان کشور 
اقلیت ها است و نباید کسی در پی اکثریت 
و اقلیت سازی معادله ی جمعیتی اقوام کشور 

باشد.
آقای خلیلی در اعالمیه ای گفته است که در 
عقب تصمیم اداره ی ملی احصائیه و معلومات 
»معادله ی  اقلیت سازی  و  اکثریت  مورد  در 
سیاسی  انگیزه های  کشور  اقوام  جمعیتی« 

وجود دارد.
کشور  افغانستان  که  است  »واضح  گفته:  او 
نفوس،  نگاه  از  قومی  هیچ  و  است  اقلیت ها 
اقدام  بنابراین،  ندارد.  را  اکثریت  میزان 
در  تغییر  آوردن  معنای  به  احصائیه  اداره ی 
واقعیت های کشور بر اساس مفروضات ذهنی 

گردانندگان آن اداره است.«
این  افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر 
معلومات  و  احصائیه  ملی  اداره ی  اقدام 
که  است  گفته  و  خوانده  »غیرقانونی«  را 
و  سیاسی  بحران  به  زدن  دامن  اقدام  این 
در  نفعی  هیچ  نه تنها  که  است  اجتماعی ای 
آن نهفته نیست، بلکه کشور با این عمل کرد 
»رویارویی  و  »آشفتکی«  »نفاق«،  به سوی 

همیشگی« سوق داده می شود.
او تأکید کرده است که نتیجه ی این اقدامات 
وحدت  و  اجتماعی  تمامیت  برای  حکومت 

ملی افغانستان خطرناک است.
در همین حال، محمدکریم خلیلی خواهان 
جلوگیری از تطبیق این تصمیم اداره ی ملی 
احصائیه و معلومات شده و تأکید کرده است: 
و  عمیق  نفاق های  چنین  به  که  »کسانی 
چندپهلو، دامن می زنند باید در برابر قانون و 

مراجع عدلی و قضایی پاسخ دهند.«
اخیر  تصمیم  عامالن  که  است  افزوده  او 
مورد  در  معلومات  و  احصائیه  ملی  اداره ی 
درج 54 قوم جدید در سیستم شناس نامه ی 
الکترونیک باید مورد بازپرس قرار داده شود.

و  دولتی  مقام های  از  روز: شماری  اطالعات 
چهره های سیاسی به تصمیم تازه ی اداره ی 
ملی احصائیه و معلومات مبنی بر درج 54 
الکترونیک  شناس نامه ی  در  جدید  قوم 
واکنش نشان داده و می گویند که این تصمیم 
نفاق افکنانه و جزئی از برنامه ی »هم پاشی« 

مردم افغانستان است.
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
مصالحه ی ملی دیروز )یک شنبه، ۲4 حوت( 
اعالمیه ای گفته است: »اداره ی ملی  با نشر 
درنظرداشت  با  باید  معلومات  و  احصائیه 
مصلحت کالن کشور و اتحاد مردم افغانستان 
این اشتباه را اصالح کند و در عمل کردهای 
خود از اقداماتی که به وحدت ملی و مصالح 
خودداری  می کند،  وارد  صدمه  کشور  کالن 

کند.«
نیازمند  هم اکنون  افغانستان  او،  گفته ی  به 
قضایای  روی  نظر  توافق  و  اجماع  اتحاد، 
کالن کشور است و از دامن زدن به قضایای 
»حاشیه ای« که باعث خدشه دارشدن وحدت 

و اتحاد مردم می شود، باید جلوگیری شود.
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی همچنان 
سیستم  در  جدید  اقوام  فهرست  نشر 
شناس نامه ی الکترونیک را غیرعلمی خوانده 
درباره ی  »تصمیم  است:  کرده  تأکید  و 
قضایای کالن و حساس ملی نیازمند بحث و 

مشوره در سطح ملی و بزرگ تر است.«
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان 
نیز در اعالمیه ای گفته است تصمیم درج اقوام 
الکترونیک  شناس نامه ی  سیستم  در  جدید 
»که از قبل تعیین شده به نظر می آید، به عوض 
بسیج و همبستگی مردم و وحدت جامعه ی 
سطح  به  کشور  اقوام  تقسیم  به  افغانستانی 

قریه و ولسوالی پرداخته است«.
او همچنان این تصمیم اداره ی ملی احصائیه 
و  خوانده  »تأسف بار«  را  کشور  معلومات  و 
سوی  از  تصمیم  این  که  است  کرده  تأکید 
حلقاتی خاصی گرفته شده است. به گفته ی 
او، این حلقات که هویت شان بیش از پیش 
افشا شده، در پی تضعیف نظام و دامن زدن به 

اختالفات قومی در افغانستان است.
در همین حال، او از حکومت خواسته است 
بازی  کشور  و  قانون  مردم،  سرنوشت  با  که 
در  جدید  قوم   54 درج  تصمیم  و  نکرده 
سیستم شناس نامه ی الکترونیک را بازنگری 

کند.
وحدت  حزب  رهبر  خلیلی،  محمدکریم 
تصمیم  به  واکنش  در  افغانستان  اسالمی 
معلومات  و  احصائیه  ملی  اداره ی  تازه ی 
مبنی بر درج 54 قوم جدید در شناس نامه ی 

کنش ها به نرش فهرست جدید اقوام در شناس نامه؛  وا
»تصمیم اداره ی احصائیه نفاق افکنانه است و باید اشتباه خود را اصالح کند«

باعزت و همه پذیر نیز تأکید کرده اند.
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی درحالی 
جمهوری  جانب  واحد  موقف  خواهان 
دولت  »طرح  مورد  در  افغانستان  اسالمی 
انتقالی صلح« شده است که زلمی خلیل زاد، 
صلح  برای  امریکا  ویژه ی  نماینده ی 
افغانستان در سفرش به کابل، طرحی را به 
رییس جمهور غنی، عبداهلل عبداهلل و شماری 

از چهره های سیاسی سپرده است.
توافق  حصول  از  پس  طرح،  این  براساس 
بر سر مسایل اساسی و پس از شروع روند 
آنکارا، انتقال قدرت به دولتی انتقالی صورت 

می گیرد.

این  در  اشتراک کننده  اعضای  همچنان 
عالی  شورای  رهبری  کمیته ی  نشست 
مصالحه ی ملی در مورد نشست های جهانی 
افغانستان  صلح  روند  پیرامون  منطقه ای  و 
تأکید  آنان  کرده اند.  بحث  و  گفت وگو  نیز 
کرده اند که تالش و حمایت صادقانه منطقه 
موفقیت  تضمین کننده ی  می تواند  جهان  و 

این روند باشد.
اعضای  که  است  کرده  تأکید  شورا  این 
روند  تسریع  بر  نشست  این  در  آن  رهبری 
جهانی  و  منطقه ای  اجماع،  تقویت  صلح، 
و  دایمی  آتش بس  برقراری  صلح،  برای 
صلح  تأمین  و  خشونت ها  پایان  سراسری، 

موضع و خواست مردم و جمهوری اسالمی 
افغانستان باید واضح باشد.

شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی همچنـان 
گفتـه اسـت کـه در ایـن نشسـت کمیته ی 
از  ارایه شـده  طـرح  شـورا،  ایـن  رهبـران 
سـوی امریـکا مـورد بحـث قـرار گرفتـه و 
اشـتراک کنندگان بـا تأکیـد بـر اهمیـت و 
ضـرورت صلـح در کشـور گفته انـد کـه از 
هـر اقدام بـرای تأمیـن صلح در افغانسـتان 

می کننـد. حمایـت 
اسالمی  جمهوری  که  کرده اند  تأکید  آنان 
افغانستان برای موفقیت صلح پایدار و باعزت 

اراده ی محکم و استوار دارد.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
جانب  که  می گوید  ملی  مصالحه ی  عالی 
درباره ی  باید  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
صلح«  انتقالی  »دولت  پیشنهادی  طرح 
واحد داشته  و  امریکا، موضع روشن  توسط 

باشد.
نشر  با  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
خبرنامه ای گفته است که آقای عبداهلل این 
در  )یک شنبه، ۲4 حوت(  دیروز  را  موضوع 
چهارمین نشست کمیته ی رهبری این شورا 

در کابل مطرح کرده است.
به نقل از خبرنامه، او گفته است که جانب 
اما  ندارد،  هراس  مباحث  طرح  از  دولت 

عبدهللا در نشست کمیته ی رهربی شورای مصالحه ی ملی: 
یکا موضع واحد داشته باشیم درباره ی طرح پیشنهادی امر

کمیسیون حقوق برش: 
جامعه ی جهاین کاهش خشونت ها را معیار ادعای صلح طلیب طرف های جنگ اعالم کند
مدت، دست کم ۱۳ غیرنظامی به شمول سه کودک کشته شده اند.

این رویدادها، ۹۳ غیرنظامی دیگر  افزوده است که در  همچنان کمیسیون حقوق بشر 
به شمول ۲۱ کودک زخمی شده اند.

براساس معلومات این نهاد، این تعداد غیرنظامیان در والیت های کابل، هرات، غور، کنر، 
قندوز و پکتیا کشته و زخمی شده اند.

به عنوان  خشونت ها  کاهش  اعالم  خواهان  درحالی  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
راستی آزمایی ادعای صلح طلبی طرف های جنگ در افغانستان توسط جامعه ی جهانی شده 
است که اخیرا درگیری ها در کشور شدت یافته و ترورهای هدفمند نیز افزایش یافته است.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که سازمان ملل متحد 
ادعای صلح طلبی  راستی آزمایی  معیار  را  باید کاهش خشونت ها  بین المللی  و جامعه ی 

طرف های جنگ در افغانستان اعالم کنند.
کمیسیون حقوق بشر دیروز )یک شنبه، ۲4 حوت( در تویتی همچنان گفته است که 
ختم  به هدف  افغانستان  جنگ  طرف های  بر  باید  بین المللی  جامعه ی  و  ملل  سازمان 

خشونت ها و برقراری آتش بس فشار وارد کنند.
این کمیسیون این موضوع را همزمان با نشر رقم تلفات غیرنظامیان در شش روز گذشته 
در کشور مطرح کرده است. براساس اعالم این کمیسیون در ۱۰ رویداد جداگانه در این 
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زنان در دوران قاعدگی مجبورند از این 
چند گزینه یکی را انتخاب کنند: اول، نوار 
بهداشتی را در جریان روز تبدیل نکنند. 

دوم، نواز بهداشتی ملوث خود را داخل یک 
خریطه در دستکول خود بگذارند و به خانه 

ببرند. سوم، در جریان قاعدگی به کار و 
درس نروند.

تمـاس با رهبـری طالبان و جناح های سیاسـی 
کابـل می توانـد ممد پروسـه ی صلح باشـد«.

رابطه ی منافع محور روسیه و طالبان
بوده  متهم  روسیه همواره  پسین  در سال های 
که از گروه طالبان در جنگ افغانستان حمایت 
اتهام ها،  این  با  هم زمان  است.  کرده  مالی 
طالبان هر زمان که در جریان پروسه ی صلح با 
امریکایی ها به مشکل برخورده ، به دنبال آن به 
مسکو سفرهای داشته اند. با این حال، عمر صمد 
می گوید که تماس و حمایت روسیه از طالبان 
کند،  انکشاف  بیشتر  حدی  یک   از  نمی تواند 
»با  دارد:  وجود  فکری  و  سیاسی  موانع  چون 
این حال روس ها به این حقیقت پی برده اند که 
منافع شان ایجاب می نماید تا با همه طرف های 
افغانی صاحب نفوذ در امتداد سرحدات شمالی 
افغانستان رابطه داشته باشد تا از نفوذ تروریزم، 
صورت  جلوگیری  مخدر  مواد  و  افراط گرایی 
گیرد. با ظهور خطر داعش، طالبان هم از این 

فرصت به نفع خود استفاده می کنند«. 
پروسه ی صلح افغانستان از جهات مختلف برای 
روسیه مهم و بااهمیت است، چرا که این کشور 
با  که  میانه  آسیای  بابت کشورهای  از  همواره 
افغانستان هم مرزند، نگران است. بازگشت گروه 
طالبان به  عنوان یک گروه نوبنیادگرایی اسالمی 
به قدرت به معنای رشد بنیادگرایی اسالمی در 
مناطق مرزی کشورهای آسیای میانه نیز است. 
در  طالبان  گروه  از  مواری  در  روسیه  آن که  با 
افغانستان حمایت کرده، اما بازگشت این گروه 
قابل  روسیه  برای  رسمی  قدرت  یک  به  عنوان 
را  آن  نیز  طالبان  که  مسأله ای  نیست،  قبول 

می دانند.
آقای تابش در این زمینه معتقد است که طالبان 
تالش  در  مسکو  با  حسنه   مناسبات  ایجاد  با 
هستند تا کرملین را متقاعد کنند که طالبان 
خطری به مرزهای فرضی نظم امنیتی روسیه 
»روسیه  نیستند:  میانه  آسیای  کشورهای  در 
شده  امریکا  متحد  به  تبدیل  به نحوی  حاال 
متاسفانه  را  اصلی  منفعت  میان  این  در  است. 
روسیه  رای  می برند.  طالبان  تروریستی  گروه 
به  عنوان عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل 
برای خروج نام رهبران طالبان از فهرست سیاه 

تروریسم مهم است.«

ندارند، اما موفقیت و یا ناکامی این دو به نحوی 
باهم گره خورده است. دیپلماسی موفقانه امریکا 
و روسیه بر سر قضیه صلح افغانستان می تواند 
گره کار را باز کند و بن بست ایران و امریکا را 

نیز بشکند.«
شبکه  در  پژوهشگر  و  نویسنده  عادلی،  علی 
اطالعات  با  در گفت وگو  افغانستان  تحلیلگران 
موارد  در  امریکا  با  روسیه  که  می گوید  روز، 
جمله  از  دارند.  مشترک  موضع  هم  با  زیادی 
اینکه حکومت فعلی افغانستان باید جای خود را 
به یک اداره انتقالی یا موقت بدهد: »تا جایی که 
غیررسمی  طرح  یک  هم  روسیه  می دانم  من 
شبیه طرح جدید امریکا دارد که ممکن است 
در کنفرانس پیشرو با شرکت کنندگان و جوانب 
مختلف در میان بگذارد. اما این پلتفورم مسکو 
نمی تواند جای روند دوحه یا روند جدیدی که 

ژئوپلیتیک روسیه به  عنوان یک بازیگر قدرتمند 
منطقه ای ایجاب می کند که در قضایای سیاسی 
باشد:  دخیل  خودش  پیرامونی  منطقه ی 
»نشست مسکو بر فرض اگر اهمیت کاربردی 
مسکو  دارد.  سمبولیک  اهمیت  باشد،  نداشته 
که  بفهماند  بایدن  اداره  به  تا  است  تالش  در 
کاخ سفید نمی تواند بدون شراکت و رایزنی با 
مسکو در مورد قضیه افغانستان تصمیم نهایی را 
بگیرد. امریکایی ها نیز اهمیت حضور روسیه را 
در منطقه می دانند. از این رو حاضر نیستند با 
گفت وگوی های صلح در مسکو مخالفت کنند.«

آقای تابش با اشاره به نظم ژئوپلیتیک جهانی، 
ملی  امنیت  سیاست گذاران  که  است  معتقد 
امریکا همکاری روسیه در قضیه افغانستان و در 
دو  »این  می دانند:  مهم  را  ایران  با  دیپلماسی 
مورد هرچند از منظر ژئوپلیتیک اهمیت برابر 
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روسیه از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و 
رهبران گروه طالبان دعوت کرده تا در نشستی 
پیرامون صلح افغانستان در مسکو شرکت کنند. 
عدم  یا  از شرکت  هنوز  طالبان  گروه  آن که  با 
اما  نداده،  خبر  نشست  این  در  شرکت شان 
حکومت افغانستان برای حضور در این نشست 
اعالم  آمادگی کرده است. حمداهلل محب، مشاور 
روز  خبری  کنفرانس  در  ملی  امنیت  شورای 
امور  وزارت  که  است  گفته  حوت(   ۲۲( شنبه 
خارجه و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
سطح  تا  می کنند  کار  موضوع  این  روی 
اشتراک کنندگان دیگر کشورها و گروه طالبان 
در این نشست مشخص شود. محب گفته است 
که با درنظرداشت سطح اشتراک کنندگان گروه 
طالبان در نشست مسکو هیأت تعیین خواهند 
در  روسیه  خارجه  وزارت  همین حال  در  کرد. 
صفحه ی تویترش از برگزاری نشستی به تاریخ 
۱۸ مارچ خبر داده است که در آن نمایندگان 
کشورهای ایاالت متحده امریکا، چین و پاکستان 
شرکت می کنند.  این نشست پنچمین نشست 
گروه میکانیزم ترویکای توسعه یافته خواهد بود. 
سال گذشته نیز روسیه میزبان رهبران سیاسی 
غیاب  در  طالبان  گروه  رهبران  و  افغانستان 
حکومت افغانستان بود. با توجه به نقش فعال 
روسیه در تحوالت سیاسی منطقه و به خصوص 
این  نقش  افغانستان،  صلح  و  جنگ  امور  در 
کمرنگ  دوحه  پروسه  در  منطقه ای  قدرت 
افتتاحیه نشست مذاکرات صلح  روز  و در  بود 
بین االفغانی نماینده این کشور حضور نداشت. 
حاال که دولت جدید امریکا تصمیم گرفته است 
که به کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص 
روند  در  که  دهد  فرصت  نیز  روسیه  و  ایران 
کشورهای  آیا  بگیرند،  سهم  افغانستان  صلح 
منطقه از جمله روسیه از حاشیه به متن پروسه 
صلح افغانستان می اید؟ نشست پیش رو از چه 

اهمیتی برخوردار است؟

گره کار به دست روسیه و ایران 
تابش فروغ، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی 
روسیه  می گوید  روز،  اطالعات  با  گفت وگو  در 
مناسبات  در  خودش  اثرگذاری  محدودیت  به 
جنگ و صلح افغانستان واقف است، اما منافع 

ممکن است براساس طرح جدید در ترکیه یا 
کشور دیگری شروع شود، را بگیرد«.

شـورای  در  ارشـد  پژوهشـگر  صمـد،  عمـر 
اتالنتیک و سـفیر پیشـین افغانستان در بلجیم 
در گفت وگـو بـا اطالعات روز، بر این باور اسـت 
کـه در ارتبـاط بـا افغانسـتان، روسـیه در سـه 
سـطح بازیگر   عمده پنداشـته می شـود: »سطح 
منطقـه ای، در رقابت هـای قدرت هـای بـزرگ 
و در چـوکات سـازمان ملـل متحـد و عضویـت 
دائمـی شـورای امنیـت.« از نظـر آقـای صمد، 
عالوه بر تاریخچه پرجنجال شـوروی سـابق در 
افغانسـتان، روسـیه منافع امنیتـی، اقتصادی و 
تاریخـی اش را نیـز درنظر دارد:  »نقش روسـیه 
در این ده سـال گذشـته به مرور زمان افزایش 
پیـدا کرده و فعـال در هماهنگی بـا اداره جدید 
امریـکا، چیـن و پاکسـتان و همچنـان داشـتن 

روند صلح افغانستان؛ 

مسکو از حاشیه به منت یم آید؟

ساالنه نیز از روز زن و مادر تجلیل می کنند. این ادارات 
حتا قادر نشده اند به مشکالت زنان در هنگام پریود و یا 

دسترسی شان به تشناب کاری کنند.
در تمامی دنیا شهروندان مالیه می دهند و در بدل آن 
فراهم  را  زندگی  اولیه  خدمات  آنان  به  حداقل  دولت 
می دهند  مالیه  دولت  به  نیز  افغانستان  زنان  می کند. 
هنوز  زنی  این که  کنند.  دریافت  خدمات  دارند  حق  و 
بماند، کارش  از درس خود عقب  تشناب  نبود  به خاطر 
قابل  شود،  دچار  جدی  امراض  به  و  بدهد  دست  از  را 

پذیرش نیست. 
حدی  به  زنان  مقابل  در  تبعیض  افغانستان،  در 
زنان  خود  حتا  که  است  شده  نهادینه  و  سیستماتیک 
قبول  طبیعی  وضعیت  یک  به عنوان  را  آن  از  بخشی 
کرده اند. برای مثال، اکثریت زنان هنوز از حمل داشتن 
خجالت می کشند، حرف زدن در مورد پریود برای شان تابو 
است و بکارت ساحت غیرقابل گفت وگوست. مهم ترین 
در  جندر  بخش های  و  زنان  حامی  نهادهای  مسئولیت 
ادارات، آشتی دادن زن با بدن و بیولوژی اش است. حتا 
به  رسیدگی  طرز  مورد  در  نیز  شاغل  و  باسواد  مادران 
در  و  نمی گویند  چیزی  جوان شان  دختران   به  پریود 
مکاتب نیز در این مورد حرف زده نمی شود. تنوع بکارت 
و عدم فهم مردم در برابر آن، سبب می شود ساالنه ده ها 
دختر به کام مرگ بروند و صدها دختر دیگر هرگز به 

زندگی عادی برنگردند. 
کند.  ارائه  خدمات  مردم  به  دارد  مسئولیت  حکومت 
کند  روشنگری  مورد  این  در  دارند  مسئولیت  رسانه ها 
جایی که  تا  است  مسئول  جامعه  باسواد  شخص  هر  و 
و  تأسف بار  بسیار  این  کند.  کار  مورد  این  در  می تواند 
ناراحت کننده است که زنان افغانستان هم زمان با این که 
منع  نمونه اش  )که  نظام  داخل  در  زن ستیز  تفکر  با 
طرف  یک  می کنند،  مبارزه  است(  دختران  ترانه خوانی 
گفت وگوهای صلح  در  نظام  برای حفظ دست آوردهای 
در  سهولت  و  تشناب  نبود  برای  همچنان  و  بایستند 

هنگام پریود، اعتراض کنند.

یک خریطه در دستکول خود بگذارند و به خانه ببرند. 
سوم، در جریان قاعدگی به کار و درس نروند. 

هر چهار  باید  نواربهداشتی/پد  پزشکان،  توصیه  به  نظر 
آن  آلودگی  و  بو  آن  غیر  در  شود.  تبدیل  بعد  ساعت 
سبب حس و بوی بد و مشکالت در اندام جنسی زنان 
من  قاعدگی  بهداشت  جهانی  روز  در  ساالنه  می شود. 
تالش می کنم مطلبی در فیسبوکم در این مورد بنویسم 
حرف  مورد  این  در  و  کنند  جسارت  نیز  دیگر  زنان  تا 
بزنند اما این موضوع هنوز برای اکثریت مطلق زنان حتا 
زنان باسواد، تابو است و این را از میزان پرداختن زنان 

به این مسأله به درستی می شود فهمید.
کردم.  تمام  بدخشان  دانشگاه  در  را  لیسانس  دوره  من 
مدت چهار سالی که من در آن دانشگاه بودم به تشناب 
در  ما  بود.  قفل  تشناب ها  دروازه  نداشتیم.  دسترسی 
نهایت ناگزیر به خانه های اطراف دانشگاه می رفتیم. اما 
این امکان  همسایه ها نمی توانستند به چند هزار دختر 
در  مجبور می شدند  زیادی  دانشجویان  کنند.  فراهم  را 
به  نیاز  یا زمانی که  نیایند و  به دانشگاه  دوران قاعدگی 
تشناب پیدا کنند درس را ترک کنند و به خانه های شان 
بروند. آن ها مجبور می شدند گاهی یک ساعت و بیشتر 

از آن را با نیاز شدید به تشناب تحمل کنند.
حمایت  جهت  دولتی  ادارات  در  جندر  ریاست های 
مسئوالن  بی باوری  به دلیل  اما  شده اند  ایجاد  زنان  از 
در  دخیل شدن  به جای  ادارات  این  زنان،  کم جرأتی  و 
در  ناظر  به عنوان  قوانین،  و  مقررات  پالیسی ها،  تدوین 
و  یافته  تنزیل  ادارات  پایین رتبه ی  بست های  امتحان 

تحتانی شکم، عفونت معده، عفونت کلیه، پریشانی ذهن، 
درد در هنگام تخلیه ادرار، تب، سنگ کلیه، کیست کلیه 

و درد در هنگام رابطه جنسی ایجاد می کند.
چند روز قبل شخصی روایتی در این مورد از همکارش 
تعریف کرد که من را شوکه ساخت. همکار او در موتر 
ترافیک  در  افغانان  ده  منطقه  در  زمانی که  دفتر  حمله 
نمی کند،  پیدا  کردن  ادرار  برای  راهی  هیچ  و  می ماند 
بی اختیار ادرارش می ریزد. او دوباره به خانه بر می گردد 
مجبور  او  چون  نمی گردد.  بر  کارش  به  هرگز  دیگر  و 
به کاری شده بود که در جامعه افغانستان شرم بزرگی 

است.
دردسرهای  شاغل  زنان  برای  نیز  پریود  این،  کنار  در 
از  بسیاری  را خلق کرده است. در تشناب های  خودش 
ادارات دولتی، مکاتب و دانشگاه ها زباله دانی وجود ندارد. 
زنان در دوران قاعدگی مجبورند از این چند گزینه یکی 
روز  جریان  در  را  بهداشتی  نوار  اول،  کنند:  انتخاب  را 
داخل  را  ملوث خود  بهداشتی  نواز  دوم،  نکنند.  تبدیل 

عطیه مهربان

دالر  میلیاردها  جهانی  جامعه  گذشته،  سال  بیست  در 
به  آن  بزرگ  بخش  یک  که  کرد  کمک  افغانستان  به 
سپری  از  بعد  اما  حاال  بود.  شده  داده  اختصاص  زنان 
شدن دو دهه و مصرف میلیون ها دالر، در کنار پابرجایی 
نبود  از  حتا  زنان  اجتماعی،  و  خانوادگی  خشونت های 
تشناب در سطح شهر، ادارات کاری، مکاتب و دانشگاه ها 
شکایت می کنند. دسترسی به تشناب در سطح شهر، در 
وسط جاده ها و بزرگ راه ها، داخل ادارات کاری، مکاتب 
و دانشگاه ها از حقوق اولیه شهروندان یک کشور است. 

روزنامه اطالعات روز در گزارش چند روز قبل خود در 
آستانه روز جهانی همبستگی زنان، به نبود تشناب های 
شد  سبب  مسأله  این  و  پرداخت  شهر  سطح  در  زنانه 
زنان زیادی از خاطرات تلخ شان در این مورد بنویسند. 
یک  در  بالغ  فرد  یک  که  می کنند  توصیه  پزشکان 
نیز  ادرار  نگهداشتن  کند.  ادرار  بار   ۸-6 باید  شبانه روز 
در قسمت  درد  ادرار،  در  بی اختیاری  مانند  را  عوارضی 

روایت زاننه؛ 

اگر طالب هم نیاید، نبود تشناب های عمویم زانن را خانه نشین یم کند
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جدیـد می برنـد. اگـر فـرض کنیـم کـه دو 
ادامـه  شـکل گیری  و  فروپاشـی  ایـن  بـار 
یابـد، چـه مقـدار از میـراث این زبـان باقی 
آنـان  کـه  اسـت  طبیعـی  مانـد؟  خواهـد 
واژگان اندکـی را بـه کـودکان خـود منتقل 
خواهنـد کـرد و خاطـرات کمـی را بـا خود 
بـه خانـه ی جدیـد خواهنـد بـرد و بـا گـذر 
خواهـد  کم تـر  و  کـم  میـراث  ایـن  زمـان 
شـد و در پایـان آنچـه کـه باقـی می مانـد 
فقـط یـک نام اسـت: هـزاره. و این نـام تنها 
چـون در جـدال هویت هـا کـم مـی آورد و 
ولـی  می شـود  دور  خـود  گذشـته های  از 
بـه هیـچ اکنونـی نپیوسـته اسـت، ناگزیـر 
و سـاختن مجسـمه های  بـه خامـک دوزی 
بـودا از گل و تأسـیس انسـتیتوت کیبالغی 
تالش هـا  ایـن  چـون  و  آورد  خواهـد  روی 
مذبوحانـه اسـت و راه بـه جایـی نمی بـرد، 
هـزاره بـا هر بار دسـت و پا زدن خـود را به 
پایـان خـود نزدیـک می کنـد. زیـرا فرجـام 
بقـا  ابـزار  تمامـی  از کف رفتـن  ایـن رونـد 
اسـت. ایـن هزاره، نـه ادبیات مکتـوب دارد، 
نـه تاریـخ مـدون و نـه فرهنـگ تأثیرگـذار، 
بلکـه تنهـا یـک مصرف کننده ی دسـت دوم 
در زبـان اردو و انگلیسـی خواهـد بـود. ایـن 
اسـت وضـع اکنون امـر واقـع زبان فارسـی 

در میـان هزاره هـای پاکسـتان.
این که در چنین جو و فضایی، هنوز  باری، 
زبان فارسی در میان هزاره های کویته رمقی 
دارد و نفسی می کشد، خود پدیده ی جالب 
و سزاوار توجه است. درصد زیادی از هزاره ها 
به  نوشتن  و  خواندن  توانایی  پاکستان،  در 
شد،  یاد  چنان که  و  ندارند  را  فارسی  زبان 
خانوادگی  ارتباط  زبان  به  تنها  زبان  این 
مع الوصف  است.  شده  بدل  آنان  قومی  و 
و همین وجود  است  کرده  بقا  فارسی  زبان 
زبان  این  مکتوب  غیر  و  گفتاری  و  شفاهی 
خود غنیمتی است که باید قدر نهاده شود. 
از  هزاره ها  مستمر  مهاجرت  بقا  این  دلیل 
داخل، فرهنگ روضه خوانی و تبلیغ مذهبی 
دیرها  که  است  معروف  است.  موسیقی  و 

فرهنگـی خود، به  عنـوان تنها فارسـی زبانان 
شـبه قاره ی هنـد، در حفـظ زبان فارسـی با 
چالش های بسـیار مواجه بوده اسـت. در ۱۹ 
فبـروری ۲۰۲۱ بـا رییس و اعضـای تنظیم 
نسـل نـو هـزاره مغل در شـهر کویتـه دیدار 
و در محفل شـان سـخنرانی کـردم. وضعیت 
زبان فارسـی غم انگیـز و مأیوس کننـده بود. 
مـن در سـخنان خـود گفتـم نگرانـم که در 
سـال های آینـده همیـن رشـته ی باریکـی 
کـه مـا را بـه همدیگـر وصل می کنـد، قطع 
شـود و مـا بـرای صحبت کـردن از غم هـا و 
غصه های مشـترک، زبان مشـترک نداشـته 
باشـیم. تمام شـواهد و قرایـن از جدی بودن 

ایـن نگرانـی حکایـت دارد. 
خوب است که به اجمال به روند پیچیده ای 
بی زبانی  دچار  پاکستان  در  را  هزاره ها  که 
من  که  جایی  تا  می کند،  بی هویتی  مآال  و 
توانستم ببینم، به اجمال اشاره کنم. بگذارید 
با یک پدیده روزمّره و ملموس که هرکس 
ایالت  مرکز  کویته  شهر  در  را  آن  می تواند 
بلوچستان، تجربه کند شروع کنم. خانواده ی 
از  متشکل  که  بگیرید  نظر  در  را  معمولی 
خانه دار  زن  باشد.  فرزندان  و  شوهر  زن، 
برخی  و  می روند  مکتب  به  بچه ها  است، 
فارغ التحصیل شده و در اداره کار می کنند، 
مرد کارگر بازار، مثال دکان دار، است. زن این 
پارچه  فروشندگان  با  بازار  در  روز  خانواده، 
و لباس با زبان اردو چانه زنی می کند، شب 
درباره ی  خود  شوهر  و  دختران  پسران،  با 
فارسی  زبان  با  خریده شده،  جنس  کیفیت 
آمیخته به کلمات اردو و انگلیسی و لهجه ی 
هزارگی، بحث می کند. دختر خانواده روز در 
شب  می خواند،  درس  اردو  زبان  به  مکتب 
ساعاتی را مشغول انجام کارخانگی خود به 
زبان اردو است و اگر وسوسه فضای مجازی 
رخصت دهد، شاید در این بحث  خانوادگی 
پیرامون پارچه های خریداری شده ی مادرش 
اردو  زبان  از  باالتری  دوز  با  و  کند  شرکت 
برادر  کند.  بیان  را  خود  نظر  انگلیسی  و 
روزنامه نگار است و دیروقت از دفتر روزنامه 

از میان شان برخاسته اند. استاد قمبرانی در 
مگسی  نواب  مذکور  شعر  دیوان  دیباچه ی 
نوشته است: »چند سال قبل ارباب دانش در 
بلوچستان جهت ترقی و ترویج زبان فارسی، 
انجمن فارسی بلوچستان را بنیاد نهادند. و 
نشریه ای به  نام »صریر بوالن« نیز به نشرات 
شعبه ی  مذکور  انجمن  همت  به  کرد.  آغاز 
گشایش  بلوچستان  دانشگاه  در  فارسی 
یافت.« که البته ناشی از شوق و همت بسیار 

بوده است.
امـا اکنـون وضعیـت به شـدت تغییـر کـرده 
اسـت. نسـل اسـتادان فاضـل و فارسـی دان 
چـون قمبرانـی، شـرافت عبـاس، انعام الحق 
ناطـق  و  بنگلزیـی  مالمحمدحسـن  کوثـر، 
مکرانـی در حـال انقـراض اسـت. گسسـت 
نسـل ها شـتاب فزاینـده گرفتـه و زبان های 
اردو و انگلیسـی همه جـا را فتـح کرده انـد. 
و  بلوچـان  کـه  می رسـد  به نظـر  چنیـن 
هزاره هـا همکاری هـای اندکـی بـرای حفظ 
زبـان فارسـی به  عنوان میراث مشترک شـان 
هزاره هـای  جدیـد  نسـل  و  داشـته اند 
پاکسـتان بـه نـدرت می توانـد آثـار مکتوب 
نیاکان شـان را بخواننـد. محمدعلـی اختیار، 
یکـی از شـاعران فارسـی زبان بلوچسـتان از 
قـوم هـزاره اسـت کـه دو دیـوان شـعر بـه 
بـه جـا مانـده اسـت.  او  از  اردو  فارسـی و 
امـا ایـن آثـار اکنـون بـرای نسـل کنونـی 
قابـل اسـتفاده نیسـت. و شـکاف نسـلی و 
ایـن پیمانـه، بـرای  تـا  گسسـت فرهنگـی 
مـن حیـرت آور و تکان دهنده بود. شـعبه ی 
زبـان فارسـی در دانشـگاه بلوچسـتان فعال 
اسـت کـه حامـی آن همـان »انجمـن زبان 
فارسـی بلوچسـتان« اسـت ولـی تالش های 
تـا  انجمـن  مسـئوالن  دیـدار  بـرای  مـن 
آخریـن لحظـات حضور در کویتـه بی نتیجه 
مانـد. پـس از جسـت وجوی بسـیار مطلـع 
شـدم که هـر دو بزرگـوار، شـرافت عباس و 
نـادر قمبرانـی از دنیـا رفته انـد و سرنوشـت 
و  تردیـد  از  هالـه  ای  در  نیـز  انجمن شـان 
ابهـام قـرار گرفتـه اسـت. از نشـریه »صریر 
بـوالن« که ارگان نشـراتی ایـن انجمن بوده 
اشـخاص مطلـع  از  این کـه  بـا  نیـز،  اسـت 
هیـچ  آمـد،  عمـل  بـه  کافـی  پرس وجـوی 

نشـانی به دسـت نیامـد.
نهاد  یک  مغل«  هزاره  نو  نسل  »تنظیم 
هزاره های  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی، 
نهاد  این  نشریه  نخستین  است.  پاکستان 
زبان   به  بیشتر  که  داشت  نام  »ذوالفقار« 
فارسی و احیانا به زبان های اردو و انگلیسی 
دیگری  نشریات  تدریج  به  می کرد.  نشرات 
اغلب  که  منتشر شد  نهاد  این  از سوی  نیز 
و  ادب«  و  »فکر  دختران«،  »چهل  مانند 
تنها  بودند.  اردو  زبان  به  تنظیم«  »پیغام 
ارگان نشراتی تنظیم نسل نو »دیدگاه نسل 
آن  که  می کرد  نشرات  فارسی  زبان  به  نو« 
تأثیر  تحت  اواخر  این  و  شده  متوقف  هم 
را  )بشارت(  »سبیت«  هویتی،  جدال های 
شاید  که  می کند  نشر  هزارگی  لهجه ی  به 
پایدار  نه چندان  احساسات  اشباع  برای 
حال  به  سودی  اما  نباشد،  فایده  از  خالی 
زبانی هزاره ها کمکی  به قوت  و  ندارد  زبان 
نخواهد کرد. تنظیم نسل نو اما آثار دیگری 
هم نشر کرده که مهم و سزاوار توجه است 
به    لغت  فرهنگ  دو  آن ها  جمله ی  از  که 
»فرهنگ  و  هزارگی«  نام های »جامع اللغات 
تطبیقی گویش هزارگی« هردو تألیف خانم 
است.  یادآوری  سزاوار  علی خان  زیب النساء 
خانم زیب النسا علی خان اکنون در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران، بخش زبان و ادبیات 
استاد  به  عنوان  اردو،  زبان  خارجی، شعبه ی 
مشغول به کار است. کتاب محمد اوتادالعجم 
»مطالعه ی  به  عنوان  انگلیسی  زبان  به 
جامعه شناسانه ی قبیله هزاره در بلوچستان« 
که در سال ۱۹۷۳ به  عنوان رساله ی دکترای 
مؤلف به دانشگاه کراچی تقدیم شده است، 
نیز به تازگی از سوی اکادمی هزارگی وابسته 
به تنظیم نسل نو هزاره مغل منتشر شده که 

کار مفید و سزاوار تقدیر است.
آن  از  خـودش  گـزارش  برابـر  اوتادالعجـم 
و  فرهنگـی  تاریخـی،  مطالعـه ی  بـه  رو 
آنـان  زبانـی هزاره هـا عالقه منـد شـد کـه 
هزاره هـای  امـا  یافـت.  فارسـی زبان  را 
پاکسـتان به رغـم تأکیـد بـر حفـظ هویـت 

علی امیری

در  زبان  و  فرهنگ  بحث  مذهب،  برخالف 
فضای عمومی کم وبیش مطرح، اما وضعیت 
فوق العاده  پاکستان  در  هزاره ها  فرهنگی 
ناامیدکننده است. موضع هزاره ها  ضعیف و 
دچار  فوق العاده  مذهب،  و  زبان  مورد  در 
تشتت و پراکندگی است و جنگ و آوارگی 
نیز تروماهای شدیدی بر ذهن و روان آنان 
به جا گذاشته بی آن که اسباب تأمل ایشان 
زبان  گردد.  فاجعه  ادبیات  تولید  موجب  و 
فارسی هر روز گم و گم تر می شود. در شهر 
محالت  در  بلوچستان،  ایالت  مرکز  کویته، 
هزاره نشین، بیست  سال پیش فضا به مراتب 
دکان ها  و  بازار  در  بود.  اکنون  از  فارسی تر 
کلی تابلو به زبان فارسی دیده می شد. این 
بار من در بازار مرکزی شهرک هزاره )هزاره 
تاون( به ندرت یک تابلوی فارسی می دیدم 
و قهرا وضعیت در مری آباد به مراتب بدتر از 
اوراق  و  لوحه ها، پالکاردها،  این است. همه 
تبلیغاتی و اعالنات به اردو و انگلیسی بودند. 
مقارن ایامی که من در کویته بودم، انجمنی 
آثار  از کتاب،  نمایشگاهی  نو«  »اوماغ  به نام 
بیش  بود.  کرده  برگزار  لباس  و  فرهنگی 
اردو  و  انگلیسی  به  کتاب ها  درصد   ۹5 از 
بودند، همه کتاب ها کپی و افست بی کیفیت 
که  کپی هایی  از  بی کیفیت تر  خیلی  بودند؛ 
انجام می شوند. همه اعالنات در و  در کابل 
دیوار و تبلیغات بلندگوها به زبان اردو بودند. 
و  بودند  بلوچ  و  پشتون  همه  فروشندگان 
افست هایی از کتاب های نشر الهور و کراچی 

را به هزاره ها می فروختند. 
قابـل  نشـریه  هیـچ  کویتـه  هزاره هـای 
توجهـی بـه زبـان فارسـی ندارنـد. رسـانه و 
وب سـایت خبـری هم بـه زبان مادری شـان 
ندارنـد. نشـر کتـاب به ایـن زبان نیز بسـیار 
محـدود اسـت و در طـی دو سـه دهـه ی 
اخیـر کتابی کـه از لحاظ زبانی مؤثر باشـد، 
از سـوی سـاکنان فارسـی زبان ایـن شـهر و 
در این شـهر نشـر نشده اسـت. زبان فارسی 
در شـهر کویتـه به زبان شـفاهی بدل شـده 
اسـت. تنها می تـوان در خانه یـا کلونی های 
خـاص قومی بـه آن صحبت کـرد. و در این 
صحبـت نیز روزبـه روز واژگان کهن فارسـی 
و تلفـظ درسـت کلمـات کـه ویژگـی اصلی 
اسـت،  فارسـی  زبـان  هزارگـی  لهجـه ی 
جـای خـود را بـه تلفـظ کـژ و مـژ و واژگان 
اردو و انگلیسـی می دهـد. بـا ادامـه ی ایـن 
رونـد دیـری نخواهـد پاییـد کـه هزاره های 
بـا  صحبـت  در  پاکسـتان  و  افغانسـتان 

همدیگـر بـه مترجـم نیـاز پیـدا کنند. 
چنین  همواره  اما  است.  اکنون  وضع  این 
نبوده و به تدریج رفته رفته وضع به اینجاها 
افتاده  اتفاق  باید دید که چه  است.  رسیده 
است؟ زبان فارسی، در محیط کویته، چنان 
که در سراسر هند، دارای سوابق و ریشه ی 
تمامی  پیش  سال  صد  تا  است.  طوالنی 
نواحی  تمامی  در  خانه  و  زمین  قباله جات 
بلوچستان به زبان فارسی تنظیم می شدند. 
زبان فرهنگی و ادبی بلوچ ها نیز فارسی بود. 
اکنون  همین  کویته  در  پاکستان  بلوچ های 
فارسی  »انجمن  به  نام  فارسی  انجمن  یک 
بلوچستان« دارد که گرچه زیاد فعال به نظر 
بودن  زنده  نشان  دست کم  اما  نمی رسد، 
میان  در  ادب  و  شعر  زبان  به  عنوان  فارسی 
بلوچان است. از یکی از سرداران بلوچ به  نام 
نواب میرگل محمد خان زیب مگسی دیوان 
شعری به زبان فارسی به  نام »زیب نامه« در 
»پنج گلدسته« یعنی پنج دفتر باقی مانده 
است که به لحاظ مضمون تکراری است ولی 
نشان استحکام زبان شاعر و تعلق خاطر او 
به سنت ادبی شعر فارسی است. این اثر در 
سال ۱۹۹4 به توجه و فرمایش وزیر اعالی 
ذوالفقارعلی  نواب  بلوچستان،  ایالت  سابق 
با  و  است،  شاعر  نوادگان  از  خود  که  خان، 
رییس  قمبرانی  نادر  استاد  از  دیباچه ی 
شده  منتشر  بلوچستان  فارسی  انجمن 
است. از دیباچه ی مختصر قمبرانی و نیز از 
مقدمه ی استاد شرافت عباس بر این کتاب 
پیداست که زبان فارسی در ایالت بلوچستان 
و  خضدار  نواحی  و  کویته  شهر  به خصوص 
داشته  ژرف  ریشه ی  و  استوار  پایه ی  قالت 
و شاعران چون رابعه ی خضداری، میرزاگل 
محمد و آخوند زاده عبدالعلی و افراد دیگر 

اجتماعی  شبکه های  شب  سراسر  و  آمده 
امروز  گزارش  بازتاب  تا  می کند  تعقیب  را 
ببیند.  اجتماعی  شبکه های  در  را  خودش 
خانوداگی  بحث  در  که  دارد  دوست  پسر 
شرکت کند، ولی فرصت ندارد. پدر نیز روز 
در بازار کار کرده و از این صحبت خانوادگی 
لذت می برد. هم زن خانه در فروشگاه، هم 
و  مدرسه  از  دختر  هم  بازار،  در  خانه  مرد 
هم پسر از دفتر روزنامه چیزهایی را با خود 
هر  هم  و  آورده اند  خانوادگی  بزم  این  در 
روزانه ی  باشش  محل  در  را  یکی چیزهایی 
تنها  خانواده  زن  گذاشته اند.  جا  خودشان 
لباس و پارچه نیاورده است، همراه با کاالی 
خریده شده چند تا کلمه ی تازه را نیز به خانه 
سایر  مورد  در  واقعیتی  چنین  است.  آورده 
اعضای خانواده نیز صادق است. بدیهی است 
که آنان تنها کلمات تازه به خانه نمی آورند، 
کلمات بساری از دست نیز می دهند. تصور 
ادامه  نسل  چند  در  وضعیت  این  که  کنیم 
وضعیت  که  شد  خواهد  همان  نتیجه  یابد، 
فرایند  این  با طی  فارسی است.  زبان  امروز 
هزاره های  میان  در  امروز  فارسی  زبان 
پاکستان دو ویژگی پیدا کرده است: نخست 
این که حالت فیزیونومیک یافته و به مشتی 
واژگان و افعال تقلیل پیدا کرده است؛ دوم 
این که به یک ژارگون خانوادگی بدل شده و 

بیرون از آن هیچ جایگاهی ندارد. 
زبـان فارسـی نـه زبـان آمـوزش اسـت، نـه 
و  بـازار  زبـان  نـه  سیاسـت،  و  اداره  زبـان 
اقتصـاد و تجارت. زبان فارسـی می توانسـت 
برای فارسـی زبانان پاکسـتان زبـان فرهنگ 
باشـد کـه تا کنـون از ایـن حیث نیـز مورد 
التفـات قـرار نگرفته اسـت؛ بلکه تنهـا زبان 
خانوادگـی و یادآور خاطـرات دور و دردناک 
اسـت. حال، بـا ایـن وضعیت، بازهـم همان 
خانـواده ی فرضـی خـود را در نظـر بگیریم. 
بعـد از مدتـی ایـن خانـواده فـرو می پاشـد، 
خانـواده ی  و  می کننـد  ازدواج  فرزنـدان 
جدیـد تشـکیل می دهنـد. فرزنـدان میراث 
اندکـی از زبـان مـادری بـه ایـن خانه هـای 
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وضعیت زبان فارسی غم انگیز و 
مأیوس کننده بود. من در سخنان 

خود گفتم نگرانم که در سال های 
آینده همین رشته ی باریکی که ما 

را به همدیگر وصل می کند، قطع 
شود و ما برای صحبت کردن از 

غم ها و غصه های مشترک، زبان 
مشترک نداشته باشیم. تمام 

شواهد و قراین از جدی بودن این 
نگرانی حکایت دارد.

اشاره  ای به وضع اکنون و آینده ی سیاسی و فرهنگی هزاره ها در پاکستان
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و  نفی  قالب  را در  می دهد و گفتار مذهبی 
و دوست و دشمن عرضه می کند.  سرکوب 
در این دشمن سازی است که مذهب هرچه 
پناه  به خرافات  مآال  و  احساسات  به  بیشتر 
شدید  احساساتی  شدن  و  خرافاتی  می برد. 
مذهب نتیجه بالفصل سیاسی شدن افراطی 

آن است. 
زبـان  بـا  ایـران  سیاسـی  هژمـون  پیونـد 
نیـز  را  زبـان  متأخـر،  دوران  در  فارسـی 
آسـیب زده اسـت. بدیهی اسـت کسـانی که 
زبـان فارسـی را مجرای اسـتیالی سیاسـی 
و ایدئولوژیـک ایـران می داننـد، ناگزیـر بـه 
فارسی سـتیزی روی خواهند آورد. خاستگاه 
فارسی سـتیزی و مذهب گریـزی را بایـد در 
غیرموجـه  سـتیز  و  هویت هـا  جـدال  ایـن 
هزاره هـا  قومـی  هویـت  بـا  ظالمانـه  و 
جسـت وجو کـرد. امـا این بدان معنا نیسـت 
کـه مذهب گریـزان و فارسی سـتیزان موضع 
موجـه دارنـد. گروه نخسـت فرامـوش کرده 
بخـش  امامـی  تشـیع  مذهـب  کـه  بودنـد 
جدایی ناپذیـر هویـت هزارگی اسـت و گروه 
دوم شـاید نمی داننـد کـه زبان فارسـی یک 
زبـان قومی نیسـت و بیشـترین لغات ترکی 
و مغولـی در متونـی هسـتند کـه در تبریز و 
مراغـه و اصفهان و تدوین شـدند و آنچه که 
در غـور و غزنی و بلخ و بخارا نگاشـته شـده 
اسـت، نمونـه ی از پاکیزه ترین شـاهکارهای 
به رغـم  هزاره هـا  و  هسـتند  فارسـی  نثـر 
شـوربختی های  و  حقارت هـا  و  شکسـت ها 
سیاسـی، به لطـف تعلق بـه خانـواده بزرگ 
زبان فارسـی، اکنون دارای بیـش از ده قرن 

ادبیـات مکتوب هسـتند. 
اسالمی سازی  به  که  دارند  حق  هزاره ها 
اما  نشان دهند،  واکنش  افراطی هویت شان 
این نیز حقیقت دارد که آنان در این واکنش 
شده اند  افراط  و  عصبانیت  دچار  بیش ازحد 
انزوای بیشتر  این واکنش ها به  و در نتیجه 
شبه قاره ی  در  هزاره ها  زده اند.  دامن  آن ها 
بلکه  نیستند،  بیگانه  فرهنگی  به لحاظ  هند 
قرار  خویش  خانه ی  در  طبیعی  به طور 
تعداد  لحاظ  از  بودن  اقلیت  به رغم  و  دارند 
و نفوس، از حیث فرهنگی به جریان اصلی 
قطب  دارند.  تعلق  منطقه  این  فرهنگ 
اصلی فرهنگ معاصر پاکستان را شکوفایی 
فرهنگی مغوالن در شبه قاره ی هند می سازد 
و هزاره ها به  عنوان یکی از معدود گروه های 
درستی  به  هند،  شبه قاره ی  فارسی زبان 
می توانند وارث اصلی این فرهنگ در ادب، 
اثر  بر  اما  باشند.  موسیقی  و  معماری  هنر، 
و  بدوی  بسیار  برداشت  و  هویتی  فشارهای 
هزاره های  هزارگی،  هویت  از  غیرتاریخی 
بسیار  را  خود  فرهنگی  جغرافیای  پاکستان 
است  بدیهی  و  کرده اند  تعریف  محدود 
و  سیاسی  انزوای  به  روز به روز  امر  این  که 

فرهنگی آنان منجر خواهد شد. 
خـاص  به طـور  هزاره هـا  سیاسـی  انـزوای 
نگرانـی  به دلیـل  اسـت.  یـادآوری  سـزاوار 
از ادغـام هویت شـان در سـاختار ملـی، تـا 
نتوانسـته  هزاره هـا  سیاسـی  بـازی  کنـون 
اسـت فراتر از سـطح ایالتی باشد. دیرهاست 
بازی هـای محلـی  هزاره هـا در سـطح  کـه 
هیـچ عضـوی  و  دارنـد  اشـتراک  سیاسـت 
مؤثـر و مناسـبی در احزاب اصلی پاکسـتان 
ندارنـد. یعنـی آنـان نتوانسـته اند کـه منافع 
بـا  همراسـتا  را  خـود  قومـی  و  گروهـی 
بـه روایـت احـزاب سیاسـی  منافـع ملـی، 
نخبـگان  کننـد.  تعریـف  پاکسـتان،  کالن 
صـورت  در  کـه  می کننـد  فکـر  سیاسـی 
پیوسـتن بـه احزاب سیاسـی عمـده، منافع 
قومی شـان در سـطح دولت ایالتـی به خطر 
بـا  فـدرال  درحالی کـه سیسـتم  می افتنـد. 
تقسـیم رقابت سیاسـی به دو سـطح ملی و 
ایالتـی زمینـه ی بـازی را مهیا کرده اسـت، 
هزاره هـا  فرهنگـی  و  سیاسـی  انزواگرایـی 
باعث شـده اسـت که فاقد چشـم انداز کالن 

گردیـده و از ایـن فرصـت بهـره نگیرنـد.
ادامه دارد...

به طـور  و  بـروری  منطقـه  در  می شـوند. 
خاص شـهرک هـزاره )هـزاره تـاون( اکنون 
۱4 مکتـب در سـطح لیسـه وجـود دارد و 
مراکـز آموزشـی دیگـری نیـز ایجاد شـده و 
در مری آبـاد نیـز دو لیسـه بـه زبان فارسـی 
تعلیـم و تعلـم می کننـد. دو سـه تـا مکتب 
ایرانـی هـم در شـهر کویتـه فعال اسـت که 
تطبیـق  را  ایـران  دولـت  تعلیمـی  نصـاب 
رسـتوران  تـا   6۰ برابـر  در  امـا  می کنـد. 
کـه تنهـا در منطقـه شـهرک هـزاره )هزاره 
و  کتاب خانـه  هیـچ  دارد،  وجـود  تـاون( 
اگـر  نـدارد.  وجـود  معتبـر  کتاب فروشـی 
آمـوزش و تحصیـالت را یـک بـازار در نظـر 
بگیریـم، سـهم هزاره هـا تنهـا بـه سـطوح 
ابتدایـی و متوسـطه تقلیـل می یابـد. آنـان 
در تحصیـالت عالـی مانند ایجاد انسـتیتوت 
و دانشـگاه های خصوصـی کـه در پاکسـتان 
کنونـی رو به فزونی هسـتند، مطلقا سـهمی 

ندارنـد.
تا  که  است  شدید  نیز  هویت ها  جدال 
است.  بوده  هزاره ها  آن  قربانی  یگانه  کنون 
توسط  قبال  که  شهر  مرکزی  امام بارگاه 
تأسیس  کویته  در  هزاره  اثناعشریه  انجمن 
به  نام  کسی  پیشنهاد  به  بعدها  بود،  شده 
سیداشرف زیدی به »امام بارگاه کالن شیعه 
شیعیان  که  استدالل  این  با  اثناعشریه« 
غیرهزاره نیز باید در این مکان جذب گردد، 
حسین  جاوید  به  نام  کسی  و  داد  نام  تغییر 
مورد  را  کالن  امام باره ی  نام  تغییر  موضوع 
محکمه  تا حد  کارش  که  داد  قرار  اعتراض 
وقف  از  نرسید.  جایی  به  ولی  رفت  پیش 
که  بنا  این  فاطمیه ی«  »زوارخانه  نامه ی 
که  پیداست  گرفته  ۱۹5۲ صورت  سال  در 
اثناعشریه  »انجمن  مذهبی  بنای  این  بانی 
عمومی  قبرستان  است.  بوده  کویته«  هزاره 
شده  تأسیس   ۱۸۹6 سال  در  که  هزاره ها 
نیز  را  زینب«  تابلوی »بهشت  اکنون  است، 
بر سر در خود دارد که قهرا نشانه ی دیگری 
قدیمی ترین  از  یکی  است.  هویت  جدال  از 
به  نام  که  کویته  شهر  در  هزاره ها  مدارس 
»رسول  به  اکنون  بود،  کاتب  فیض محمد 
اکرم های اسکول« نامیده می شود و مکتب 
دخترانه ی رابعه ی بلخی به  نام مدرسه الزهرا 
شنیدم  که  آنچه  برابر  می شود.  خوانده 
و  »مسجد  نام  که  بوده  کار  در  تالش هایی 
عبدالعلی  بابه  استاد  شهید  رهبر  امام بارگاه 
اعظم«  قاید  بارگاه  »امام  به  نیز  را  مزاری« 
تا کنون به نتیجه نرسیده  تبدیل کنند که 
جدی  نشانه های  تغییرات،  این  قهرا  است. 
از جدال هویت است و واکنش هزاره ها نیز 
باشد.  افراط  و  عصبانیت  با  توأم  می تواند 
جدالی که امروز در میان هزاره ها بر سر زبان 
زیادی  میزان  به  است،  گرفته  در  هزارگی 
علیه  گسترده  تهاجم  به  که  است  واکنشی 
صورت  هزاره ها  انسانی  و  فرهنگی  هویت 
گرفته است. گرایش ها و افراط و تفریط های 
جدال  در  می توان  را  پاکستان  در  هزاره ها 
درک  هزارگی  هویت  علیه  ستیز  و  هویت 
کرد. درحالی که اشخاصی چون حسین علی 
علی خان  زیب النساء  دکتر  خانم  و  یوسفی 
لهجه  ای  را  هزاره  زبان  اوتادالعجم  محمد  و 
انستیتوت  یک  خوانده اند،  فارسی  زبان  از 
دارد  تالش  هزارگی«  »کیبالغ  به  نام  جدید 
که برای لهجه ی هزارگی دستور زبان بسازد 
و از گویش عامیانه نوعی زبان به وجود آورند 
انگلیسی.  نه  و  اردو  نه  فارسی است،  نه  که 
بلکه معجون نابه اندام و بدقواره  ای است که 
خاستگاه آن یأس و سرخوردگی و واکنش 
به جدال هویت دوامدار علیه هزاره است و 
حاصل آن چیزی جز سردرگمی نخواهد بود. 
واکنشـی  کیبالغـی،  نوعـی  از  تالش هایـی 
از سـر عصبیـت بـه جـدال هویتـی اسـت 
کـه اکنـون دیـری اسـت جامعـه ی هـزاره 
کـرده  تفرقـه  و  تنـش  دچـار  را  پاکسـتان 
آییـن  کـه  کـردم  اشـاره  پیش تـر  اسـت. 
بـود  هزاره هـا  هویـت  از  بخشـی  تشـیع 
کویتـه«  اثناعشـریه  هـزاره  »انجمـن  و 
نخسـتین بنیانگذار حسـینیه مرکزی شـهر 
کویتـه )امـام بـارگاه کالن واقـع پرنس رود 
در بخـش مرکـزی شـهر( بـوده اسـت. امـا 
هویـت مذهبـی هزاره ها عاطفی و شـخصی 
دسـت کم  هزاره هـا،  بـرای  مذهـب  و  بـود 
در پاکسـتان، تبدیـل بـه یـک ایدئولـوژی 

نمونه ی از یک نسـل برزخی اسـت گذشـته 
را بـه آینـده و هزاره هـای پاکسـتان را بـه 
متصـل  باریکـی  رشـته ی  بـا  افغانسـتان 
خطـر  نسـل  ایـن  انقـراض  بـا  و  می کنـد 
برکـت  حاجـی  اسـت.  جـدی  ناهمزبانـی 
بـه  کمـک  قسـمت  در  جهـاد  آغـاز  در 
مجاهدیـن هـزاره فعال بود. پـدرکالن او مال 
حسـین علی از هزاره هـای چهاردسـته ناهور 
بحبوحـه ی  بـود کـه در ۱۹۱6، در  غزنـی 
)کویتـه  شـالکوت  بـه  اول  جهانـی  جنـگ 
کنونی( رفت و به دسـته ی پیشـتاز نظامیان 
انگلیـس  ارتـش  در  پاینـر(  )هـزاره  هـزاره 
پیوسـت و در جبهـه ی اروپایـی ایـن ارتش 
خدمت کرد و در بازگشـت از مسـیر شـیراز 
ایـران، با یـک بانـوی شـیرازی ازدواج کرد. 
پسـر او برات علـی در جنـگ دوم جهانی باز 
در ارتـش انگلیـس خدمـت کـرد و بعـد از 
ختـم بـا چهارهـزار روپیـه کـه از ارتـش به 
او رسـیده بود، در شـهرهای هنـد متحد، به 
تجـارت پارچه مشـغول شـد. حاجـی برکت 
نسـل سـومی از ایـن خانـدان آواره بـود که 
در کالـج نظامی شـاه جـورج در جیلم درس 
خوانـد و هنـوز بـا این که خواند و نوشـت به 
زبـان فارسـی را بلـد نیسـت، فارسـی را بـه 
لهجـه ی شـیرین هزارگی صحبـت می کند. 
ایـن دسـت آدم هـا بسـیار اسـت. نادرعلـی 
هـزاره رییـس تنظیـم نسـل نـو هـزاره کـه 
خـود بـه ایـن نسـل تعلـق دارد، در توصیف 
به  نـام  تنظیـم  دفتـر  سـالن های  از  یکـی 
»خدیجـه محمـودی هـال« با اشـاره به میز 
خطابـه ی آن بـه مـن می گفـت کـه هیـچ 
شـخصیت مهـم هـزاره نبـوده کـه یک بـار 
روی ایـن اسـتیج و پشـت ایـن میـز نرفتـه 
و سـخن نگفتـه باشـد. اینجـا، بارهـا اسـتاد 
شـفق سـخنرانی کرده است، اسـتاد واعظی 
سـرخوش  داوود  اسـت،  خوانـده  روضـه 
نواختـه اسـت و ده هـا شـخصیت  دمبـوره 
فرهنگـی و سیاسـی و جهـادی از عقب این 
میـز با مـردم سـخن گفته اند. روزهـای بعد 
کـه بـه ضعـف و زوال زبـان فارسـی توجـه 
بیشـتر می کـردم، ایـن پرسـش در ذهنـم 
مـرور می شـد کـه آیـا ایـن سـالن تنظیـم 
نیـز همچنـان  آینـده  نـو هـزاره در  نسـل 
هزاره هـا  بـرای  سـخن  و  خطابـه  پایـگاه 
خواهـد مانـد یـا نـه؟ اگـر نخبگان سیاسـی 
و فرهنگـی هـزاره به موقـع از خـواب غفلـت 
بیـدار نشـوند، پاسـخ بـه ایـن سـوال منفی 

. ست ا
توک  و  تک  و  خصوصی  مکاتب  پاره ی 
لیسه هایی در شهر وجود دارند که برنامه ی 
آموزش فارسی در نصاب درسی خود دارند 
فارسی  تن  در  رمقی  هنوز  این که  شاید  و 
اما  باشد.  اثر همین تالش ها  از  دارد،  وجود 
نابه سامان  آموزش  وضعیت  روی هم رفته 
حمایت  برنامه  هیچ  است.  ناامیدکننده  و 
در  نه  و  فدرال  دولت  سطح  در  نه  دولتی، 
وجود  فارسی  زبان  از  ایالتی  دولت  سطح 
دولت  در  نسبی  به طور  هزاره ها  ندارد. 
ایالتی مشارکت دارند و همین اکنون حزب 
پارلمان  در  نماینده  دو  هزاره  دموکراتیک 
ورزش،  وزیر  و  دارد  بلوچستان  ایالتی 
نیز  و  ایالتی  کابینه  در  فرهنگ  و  جوانان 
یک  بلوچستان  ایالتی  پارلمان  رییس  نایب 
به  آنان  به نظر نمی رسد که  اما  هزاره است. 
مادری حدود یک  زبان  از  ضرورت حمایت 
میلیون انسان را که ارزش و اهمیت فرهنگی 
باشند.  داشته  التفاتی  دارند،  توجه  سزاوار 
آموزشی  مراکز  دیگر  و  کتاب خانه  وضع 
است.  غیرمؤثر  و  ضعیف  آشفته،  بسیار  نیز 
زبان  دولتی  مدارس  در  هزاره ها  از  بسیاری 
تنها آن  و  نمی بینند  آموزش  را  مادری شان 
را به صورت شفاهی و دست و پا شکسته در 
دوران  که  تدریج  به  اینان  می آموزند.  خانه 
بازار  را طی می کند و جذب  آموزشی خود 
و  اردو  زبانی  خانه ی  ساکن  می شوند،  کار 

انگلیسی می شوند. 
وضـع آمـوزش، سـواد و معـارف نیـز دچـار 
هزاره هـای  در حالی کـه  اسـت.  آشـفتگی 
خصوصـی  مـدارس  سـاختن  بـا  مهاجـر 
افغانسـتان،  معـارف  سیسـتم  تطبیـق  و 
خودشـان را ادامـه و امتـداد کابـل و بلـخ 
پاکسـتان  هزاره هـای  می داننـد،  هـرات  و 
غـرق  اردو  زبـان  و  فرهنـگ  در  روز بـه روز 

بوده  پاکستان گفته  قبل یک زن هزاره در 
است:  کرده  بلند  نفر  دو  را  هزاره  »نام  که 
و  خود  روضه ی  با  واعظی  یوسف  شیخ 
صفدر توکلی با دمبوره ی خود.« صرف نظر 
علمای  نقش  روایت،  این  سقم  و  صحت  از 
و  دمبوره نوازان  و  روضه خوان  شیوخ  واعظ، 
فارسی  زبان  حفظ  در  محلی  ترانه خوانان 
توجه  سزاوار  و  مهم  بلوچستان  کویته  در 
نه  پاکستان  هزاره های  اول  نسل  بوده اند. 
تنها گفتار به زبان مادری خود داشتند، بلکه 
می کردند  زبان  این  به  هم  نوشت  و  خواند 
اختیار  محمدعلی  نمونه ی  در  چنان که  و 
می بینیم به فارسی شعر نیکو می سروده اند. 
فاصله  اندکی  نوشت  و  خواند  از  دوم  نسل 
می گیرند ولی گفتار و تکلم به زبان فارسی 
و  خواند  از  کنونی  نسل  می کنند.  حفظ  را 
نوشت به این زبان مطلقا ناتوانند ولی دست 
و پا شکسته کلمات و لغات اردو و انگلیسی 
بلغور  لهجه ی هزارگی  و  فارسی  افعال  با  را 
است  باریکی  رشته ی  تنها  این  و  می کنند. 
که آنان را با سایر خویشاوندان و هم تباران 
و هم زبانان شان در افغانستان پیوند می دهد. 
اما اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، دور 
نخواهد بود روزی که این رشته ی باریک نیز 

قطع شود. 
و  فرهنگـی  سـیماهای  بسـی  میـان  در 
پاکسـتان،  هزاره هـای  سـابق  بروکراتیـک 
هزاره هـای  دوم  نسـل  از  برجسـته  نمونـه 
او  نسـل  اسـت.  برکـت  حاجـی  پاکسـتان 

سیاسـی نشـد. بـا پیـروزی انقالب اسـالمی 
در ایـران و سیاسی شـدن روزافـزون آییـن 
تشـیع، سـاختار هویتـی و مذهبـی هزاره ها 
در پاکسـتان نیز تحت تأثیر اسـالم سیاسـی 
بـه روایـت شـیعی آن قـرار گرفـت. اکنـون 
کـم نیسـتند روحانیـون هزاره در پاکسـتان 
که خواهـان ادغام هزاره هـا در ضمن هویت 
کالن شـیعی هسـتند و پافشـاری بر هویت 
تعالیـم  و  دکتریـن  بـا  تضـاد  در  را  قومـی 
دینـی تعریـف می کنند. تشـیع سیاسـی در 
واقـع بـا شـعار »مذهـب همه چیـز اسـت« 
یعنـی همـه ی هویـت انسـان بـه باورهـای 
را  هزاره هـا  اسـت،  تقلیـل  قابـل  او  دینـی 
به طـور خـاص تحت فشـار قرار داده اسـت. 
رنگارنـگ  واکنش هـای  بـه  فشـارها  ایـن 
جریـان  یـک  بـه  نخسـت  انجامیده انـد. 
سـکوالر و البتـه سـطحی در میـان هزاره ها 
در  هـزاره  نوپـای  سکوالریسـم  زد.  دامـن 
پاکسـتان بدیـن بـاور هسـتند که بـا رهایی 
از شـر مذهـب کـه اینک بـا هژمـون قرائت 
همـه  ادغـام  حـال  در  تشـیع  از  سیاسـی 
اقلیت هـای شـیعی در کالن روایـت تشـیع 
اسـت، بهتـر می تـوان هویـت قومـی خـود 
نیسـتند  آنـان ضدمذهـب  کـرد.  را حفـظ 
ولـی از مذهبـی کـه بـا هویـت قومـی آنان 
در سـتیز باشـد، هـراس دارنـد. نخسـتین 
نشـریه انجمـن نسـل نـو هـزاره »ذوالفقار« 
نـام داشـت کـه بـه فارسـی و اردو نشـرات 
می کـرد و از جهـات مختلـف یـک نشـریه 
می رفـت.  به شـمار  نوگـرا  و  پیشـتاز 
اشـخاص چـون عبدالحسـین عاقلـی، سـید 
در  اخالقـی  عبدالحسـین  جـواد سـجادی، 
موضوعـات سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی 
در آن مطلـب می نوشـتند. روی جلـد یکـی 
از نخسـتین شـماره های ذوالفقـار عکسـی 
از آیـت اهلل خمینـی، زمانـی کـه هنـوز در 
مقـام اپوزیسـیون دولـت شاهنشـاهی ایران 
قـرار داشـت، آمـده و بخش هـای از کتـاب 
»حکومـت اسـالمی« او را نیـز نشـر کـرده 
دینـی  و  نوگـرا  سرشـت  ذوالفقـار  اسـت. 
داشـت و از وسـعت نظـر و افـق نـگاه فـراخ 
و وسـیع برخوردار بـود. این بدان معناسـت 
نـه  پاکسـتان  هزاره هـای  میـان  در  کـه 
گرایـش محلـی وجود داشـت و نـه تمایالت 
غیرمذهبـی ولی تشـیع سیاسـی و فشـار بر 
هویـت قومـی هـزاره، ایـن مشـی اعتدالـی 
را از هـم پاشـاند و هزاره هـا را در موضـع 
واکنشـی رانـد و بـه بـروز نوعـی گرایـش 

زد.  دامـن  غیرمذهبـی 
یک  در  هزاره  شاعر  اختیار  محمدعلی 
مثنوی نسبتا مفصل در دیوان شعرش به  نام 
فارسی  و  اردو  از  مخلوطی  که  »سلسبیل« 
در  و  کشیده  نظم  به  را  ایران  تاریخ  است، 
اما  است.  کرده  بسیار  ستایش های  آن  باب 
یک  به  عنوان  شیعی  هویت  برجسته سازی 
پالیسی حکومتی، هم به زبان فارسی و هم 
لطمه های  هزاره ها  میان  در  تشیع  آیین  به 
از  فاصله گیری  است.  کرده  وارد  بسیار 
و  خواند  کاهش  و  فارسی  مکتوب  ادبیات 
با  نوشت به این زبان که این اواخر به حق 
است،  خورده  پیوند  ایران  سیاسی  هژمونی 
گذشته ی فرهنگی هزاره ها را آسیب زده و 
آنان را به انزوای فرهنگی سوق داده است. 
بر  عالوه  هزاره ها،  میان  در  تشیع،  مذهب 
دیگر  عارضه ی  و  آفت  دو  به  سیاسی شدن 
نیز مبتال شده است. نخست افراطیت است. 
تشیع امامی بیش از هر زمان دیگر افراطی 
خالفت گرای  گروه های  از  تقلید  به  و  شده 
را  محبت  و  مهر  و  موعظه  زبان  اهل سنت 
کنار نهاده و با زبان نفرت و کین و خشونت 
شاید  وضع  این  می گوید.  سخن  تکفیر  و 
عمومی باشد ولی در میان شیعیان هزاره در 
کویته مصداق های بیشتری دارد. آفت دوم 
خرافات است. خرافاتی شدن آن سوی دیگر 
اغلب  مذهب  است.  سیاسی شدن  سکه ی 
پردازش  رهگذر  از  را  خود  سیاسی  کارکرد 
انجام  هیجان انگیز  و  احساساتی  روایت های 

یک انستیتوت جدید به  نام »کیبالغ هزارگی« تالش دارد که برای لهجه ی هزارگی 
دستور زبان بسازد و از گویش عامیانه نوعی زبان به وجود آورند که نه فارسی 
است، نه اردو و نه انگلیسی. بلکه معجون نابه اندام و بدقواره  ای است که 
خاستگاه آن یأس و سرخوردگی و واکنش به جدال هویت دوامدار علیه هزاره 
است و حاصل آن چیزی جز سردرگمی نخواهد بود.
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ایالت بدل شوند.  مسیحی به قدرتمندترین حزب این 
تازه ترین نظرسنجی ها نیز حاکیست که آنها در انتخابات 
روز یکشنبه نیز موفق خواهند شد تا فاصله خود را با 

حزب دموکرات مسیحی بیشتر کنند.
دموکرات های  سوسیال  نیز  فالتس  راینلند  ایالت  در 
دارای گرایش چپ میانه نزدیک به ۳۰ است که قدرت 
را در اختیار دارند و امیدوارند که در پی انتخابات روز 

یکشنبه همچنان صاحب این قدرت باقی بمانند.
انتخاباتی ۲۰۲۱ در  ایالت، آغاز سال  این دو  انتخابات 
آلمان است که برگزاری انتخابات سراسری در روز ۲6 
سپتامبر، تکلیف صدراعظم این کشور را در پایان ۱6 

سال زمامداری خانم مرکل مشخص خواهد کرد.

در شرایط  پستی  به شیوه  رای دهی  از  استقبال  دلیل 
همه گیری کرونا بخشی از تاثیر منفی رسوایی ماسک 
بر آرای حضوری که امروز)یکشنبه( به صندوق ها ریخته 

خواهد شد، کاسته شود.
در حال حاضر، ایالت بادن وورتمبرگ هم اکنون ائتالفی 
از احزاب دموکرات مسیحی و سبزها به ریاست وینفرید 
و  دارد  اختیار  در  را  قدرت  سبزها  حزب  از  کرچمان 
حزب  از  سه گانه  ائتالفی  نیز  فالتس  راینلند  ایالت  در 
مالو  ریاست  به  لیبرال ها  و  دموکرات، سبزها  سوسیال 
درایر از حزب سوسیال دموکرات عهده دار قدرت هستند.
سال  در  بادن-وورتمبرگ  انتخابات  آخرین  در  سبزها 
۲۰۱6 موفق شدند با پیشی گرفتن از حزب دموکرات 

مسیحی با گرایش راست میانه حکایت دارد.
نارضایتی عمومی از روند ُکند واکسیناسیون کرونا در 
آلمان و نیز متهم شدن دو عضو این حزب در پارلمان به 
دست داشتن در تجارت ماسک موجب شده تا محبوبیت 
حزبی که صدراعظم آلمان تا سال ۲۰۱۸ رهبری آن را 
نیز بر عهده داشت، کاهش یابد؛ در عین حال، رخدادی 
گذشته  ژانویه  از  که  الشت  آرمین  برای  ناخوشایند 
رهبری حزب دموکرات مسیحی را بر عهده گرفته است.

به  که  است  امیدوار  مسیحی  دموکرات  حزب  البته 

آزمونی  به  آلمان  ایالت  دو  در  انتخابات  روز:  اطالعات 
دشوار برای حزب دموکرات مسیحی، حزب صدراعظم، 
از  پیش  ماه  تنها شش  آن هم  بدل شده  آنگال مرکل 
جانشین  آن  نتیجه  که  سراسری  رای گیری  برگزاری 

رهبر پرسابقه این کشور را تعیین خواهد کرد.
راینلند  ایالت های  مردم  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
 ۱4( یکشنبه  روز  حالی  در  وورتمبرگ  بادن  و  فالتس 
مارچ( به پای صندوق های رای رفته اند که نتایج آخرین 
دموکرات  اتحادیه  محبوبیت  افت  از  نظرسنجی ها 

آغاز سال انتخابایت آملان؛ 
آزمون دشوار حزب مرکل رشوع شد 

حمایت  ما(  )از  شده  گفته  بما  که  سیستمی  توسط 
می کند.«

عمومی  امنیت  »تنها مسئول«  است  گفته  اما  پولیس 
است و با بررسی موضوع در پی آنست که آیا این اتفاق 

»درسهایی در بر دارد یا نه«.
این  لغو  خواستار  ابتدا  در  مراسم  این  برگزارکنندگان 
مراسم شده بودند؛ چون پولیس به دلیل محدودیت های 
مرتبط با کرونا قادر به مدیریت »سازنده« این مراسم 
شرکت  قانونی  لحاظ  به  مراسم  این  برگزاری  و  نبود 

کنندگان را با مشکل مواجه می کرد.
کلپهام  منطقه  ساکنان  از  عوض  در  برگزارکنندگان 
برگزار شد- خواسته  آنجا  در  مراسم  لندن- جایی که 
بودند ساعت ۹ و نیم و همزمان با ساعتی که این زن 
مقابل خانه  بود، در  بار دیده شده  برای آخرین  جوان 

خود شمع روشن کنند.
یک افسر 4۸ ساله پولیس در رابطه به این پرونده به 

آدم ربایی و قتل محکوم شده است.

خواسته است.
دختر ۳۳  این  یاد  گرامیداشت  برای  نفر  دیروز صدها 
ساله در محله کلپهام لندن دور هم جمع شده بودند؛ 
مرگ این دختر جوان به بحث گسترده ای درباره امنیت 

زنان دامن زد.
فیلمهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان 
می دهد ماموران پولیس زنان را از محوطه هایی که برای 

ایستادن تعبیه شده بود، بیرون می کشیدند.
این اتفاق با فریاد »شرم بر تو باد« و »بگذارید بروند« 
توسط افرادی که نظاره گر ماجرا بودند همراه شد؛ این 
ویدیوها همچنین نشان می داد که پولیس آنها را سوار 

ون کرد و با خود برد.
درباره  بیانیه ای  در  مراسم  این  برگزارکنندگان  بعضی 
از  و  فراوان«  خشم  و  »تاسف  اظهار  پولیس  اقدامات 

پولیس انتقاد کرده اند.
بر روی یکی از دست نوشته هایی که یک زن در این 
شده  »کشته  بود:  شده  نوشته  می کرد  حمل  مراسم 

درباره  گزارشی  ارئه  خواستار  بریتانیا  کشور  وزارت 
خان،  صادق  و  شده  پولیس  توسط  داده  رخ  اتفاقات 
شهردار پایتخت هم از رییس پولیس »توضیح فوری« 

برخورد  اننقادها درباره نحوه  اطالعات روز: در حالیکه 
مراسم  برای  که  شهروندان  از  با جمعی  لندن  پولیس 
یادبودی گردهم آمده بودند ادامه دارد؛ عده ای خواستار 
استعفای کرسیدا دیک، رییس پولیس پایتخت بریتانیا 

شده اند.
به نقل از بی بی سی فارسی، همزمان پولیس از عملکرد 
خود درباره نحوه متفرق کردن این تجمع »غیرقانونی« 
»حفظ  به  نیاز  پولیس  افسران  می گوید  و  کرده  دفاع 

امنیت عمومی داشته اند.«
دیروز شنبه )۱۳ مارچ( تجمع کنندگان برای برگزاری 
شده  گفته  که  ساله-   ۳۳ اورارد-  سارا  یادبود  مراسم 
توسط پولیس » ربوده و کشته شده« دور هم جمع شده 
بودند؛ چند افسر پولیس در این تجمع زنی را به روی 

زمین خواباندند و چهار نفر را هم دستگیر کردند.
سطح  در  پولیس  توسط  مراسم  این  مدیریت  نحوه 
گسترده ای مورد انتقاد احزاب مختلف سیاسی بریتانیا 

قرار گرفته است.

ییس پولیس لندن در یپ نحوه برخورد با مراسم یادبود زین که به دست پولیس کشته شد درخواست استعفای ر
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انواع ستم های  از  دهه  که چندین  اقوام،  از همه  برادران 
تا  است  فرصتی  انقالب  این  برده اند...  رنج  دیکتاتوری 

تالش های خود را یکپارچه و متحد کنیم«.
این رهبر معترض افزود: »علی رغم اختالفات گذشته، این 
لحظه ای است که ما باید دستان همدیگر را محکم بگیریم 

تا به این دیکتاتوری یکبار برای همیشه خاتمه دهیم«.
غیرقانونی  گروه  یک  را  سی آرپی اچ  گروه  میانمار  ارتش 
می داند و هشدار داده است هر کسی با آنها همکاری کند 

با اتهام خیانت روبرو خواهد شد.

چه اتفاقاتی تاکنون افتاده است؟
ناظران بین المللی مستقل ادعای ارتش مبنی بر انتخابات 
تقلبی در نوامبر سال ۲۰۲۰ را رد کرده و گفته اند هیچ 

تخلفی مشاهده نشده است.
هفته گذشته، ارتش خانم سوچی را متهم کرد که بطور 
غیرقانونی 6۰۰ هزار دالر و ۱۱ کیلوگرم طال دریافت کرده 

اعرتاضات میانمار؛ 
رهرب گروهی از نمایندگان مجلس: »تا بروز انقالب از پا نخواهند نشست«

است. ارتش هیچ مدرکی برای این اتهام ارائه نکرد، و یک 
نماینده لیگ ملی برای دموکراسی هم این ادعا را رد کرد.

در  نامعلوم  مکانی  در  پیش  هفته  پنج  از  سوچی  خانم 
جمله  از  دیگر  اتهام  چندین  با  و  است  خانگی  بازداشت 
بطور  رادیویی  ایجاد »ترس و هشدار«، داشتن تجهیزات 
نقض محدودیت های همه گیری کووید-۱۹  و  غیرقانونی، 

روبرو است.
از زمان کودتا، ارتش برای جلوگیری از اعتراضات گسترده 
خیابانی، دست به خشونت زده است، طوریکه دهها نفر را 
کشته و محکومیت گسترده بین المللی را برانگیخته است.

ایاالت متحده امریکا تحریم هایی علیه رهبران کودتا وضع 
کرده است، همچنین در حال انجام اقداماتی است تا مانع 
دسترسی ارتش به یک میلیارد دالر بودجه دولت میانمار 

که در امریکا است، بشود.
ارتش میانمار انتقادات از اقدامات خود را نپذیرفته است، 

در عوض خانم سوچی را مسئول این خشونت ها می داند.

پیروزی چشمگیری داشت، اما ارتش نتیجه را نپذیرفت و 
گفت در رای گیری تقلب شده است.

بعد  برای دموکراسی، که  ملی  لیگ  از حزب  نمایندگانی 
از کودتا موفق به فرار از دستگیری شدند، گروه جدیدی 
را به نام کمیته نمایندگی پیادانگسو هوتاو )سی آرپی اچ( 
تشکیل داده و ماهن وین خائینگ ثان را بعنوان رهبر آن 
منصوب کرده اند. این گروه در صدد است تا حمایت جامعه 
دولت  بعنوان  آنها  طرف  از  و  آورد  بدست  را  بین المللی 

برحق میانمار به رسمیت شناخته شود.

ماهن وین خائینگ ثان چه گفت؟
فیسبوک  در  سخنرانی  یک  در  ثان  خائینگ  وین  ماهن 
بایستی  ما  شهروندان  که  است  لحظه ای  »این  گفت 
بوته آزمایش  به  را  تاریک  برابر لحظات  مقاومت خود در 

بگذارند«.
او گفت: »برای تشکیل یک دموکراسی فدرال، برای همه 

و  مجلس  نمایندگان  از  گروهی  رهبر  روز:  اطالعات 
سیاستمداران میانمار که با کودتای نظامی برکنار شده اند، 
عهد کرده است که تا بروز »انقالب« علیه مقامات کودتا 

از پا نخواهد نشست.
به گزارش بی بی سی فارسی، ماهن وین خائینگ ثان در 
اولین سخنرانی عمومی خود گفت »این تاریکترین لحظه 

این ملت است، و لحظه نزدیک شدن طلوع آفتاب«.
او از مخفیگاهش، رهبری گروهی از نمایندگان مجلس را 
که از پذیرش کودتای ماه گذشته سر باز زده اند، برعهده 

گرفته است.
از زمان کودتا و کنترل ارتش در روز ۱ فبروری و بازداشت 
آنگ سان سوچی، رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی، 

میانمار شاهد اعتراضات گسترده خیابانی است.
گزارش ها حاکی از کشته شدن ۱۲ نفر دیگر از معترضان، 

در روز شنبه ۱۳ مارچ، است.
حزب لیگ ملی برای دموکراسی در انتخابات سال گذشته 

خبرگزاری آسوشیتدپرس می نویسد که »وی امیدوار بود« 
در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات پارلمانی اسرائیل 
باقی است، از موضوع سفر و دیدار با ولیعهد امارات متحده 
عربی »برای تقویت مبارزات انتخاباتی خود استفاده کند.«
شورشیان حوثی یمن، که پایتخت و بیشتر مناطق شمالی 
یمن را کنترل می کنند، در هفته های گذشته حمالت خود 

را به زیرساخت های مهم سعودی افزایش داده اند.
از  یکی  حوثی ها  پهپادهای  و  موشک ها  گذشته،  هفته 
بزرگترین بنادر نفتی جهان در عربستان را هدف قرار داد و 
باعث توقف پروازها به سمت فرودگاه بین المللی جده شد.
و  موشک  که  کرده اند  متهم  را  ایران  سعودی  مقام های 
مقام های  می رساند.  حوثی  شورشیان  به دست  را  پهپادها 

خطر موشک حویث ها، »دلیل لغو« پرواز نتانیاهو به امارات
حوثی ها  به  تسلیحاتی  کمک  تأیید  از  اسالمی  جمهوری 

خودداری کرده اند.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، روز 
جمعه ۲۲ حوت، در سخنرانی خود به تمجید از حمالت 
حوثی ها به عربستان پرداخت و گفت: »این رزمندگان در 
کمتر از ۱۰ روز ۸ عملیات موفقیت آمیز را بر روی مراکز 

رژیم سعودی انجام دادند.«
علیه  اسالمی  تهدیدهای جمهوری  دیگر  بار  همچنین  او 
حال  »در  اسرائیل  که  گفت  و  کرده  تکرار  را  اسرائیل 
کشیدن دیواری دور کشورش به عرض یک متر و ارتفاع 6 
متر است تا در امان بماند، مطمئن باشند که ما آن دیوار 

را هم خراب خواهیم کرد.«

مشکل  با  نیز  هوایی  حریم  از  استفاده  هماهنگی  تا  شد 
روبه رو شود.

سفر  این  انجام  برای  چرا  این که  مورد  در  نتانیاهو  آقای 
عربستان  هوایی  از حریم  عبور  یعنی  جایگزین،  مسیر  از 
سعودی، استفاده نکرده، با اشاره به حمالت موشکی اخیر 
شورشیان حوثی یمن گفت: »یک هفته پیش در آسمان 
عربستان سعودی نیز مشکالتی وجود داشت.« نخست وزیر 

اسرائیل در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نداد.
از عادی شدن روابط اسرائیل  با گذشت حدود شش ماه 
و امارات متحده، بنیامین نتانیاهو قصد داشت اولین سفر 
رسمی یک مقام اصلی اسرائیل به امارات متحده عربی را 

رقم بزند.

اسرائیل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  روز:  اطالعات 
از  موشک  شلیک  خطر  دلیل  به  گذشته  هفته  می گوید 
امارات  به  پرواز  از  ایران در یمن،  نیابتی  سوی گروه های 
سعودی  عربستان  هوایی  حریم  طریق  از  عربی  متحده 

منصرف شده است.
این  نتانیاهو  آقای  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
با شبکه ۱۳  در گفت وگو  روز شنبه ۲۳ حوت  را  مطلب 

تلویزیون اسرائیل بیان کرده است.
قرار  نخست  اسرائیل  نخست وزیر  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
امارات  به  اردن  هوایی  از طریق حریم  بود هفته گذشته 
بر  اردن  و  اسرائیل  بین  تازه  نظر  اختالف  اما  کند،  سفر 
باعث  بیت المقدس  در  االقصی  مسجد  امنیت  مسئله  سر 
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پس از خروج کامل امریکا از افغانستان، اگر خشونت همچنان ادامه یابد و از 
کنترل خارج شود و طالبان بخواهد که بر حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان 

غلبه کند، بهترین شرایط برای قدرت مندشدن والیت خراسان دولت اسالمی 
فراهم می شود. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که دولت بایدن گزینه خروج 

مبتنی بر شرایط را انتخاب کند که در آن خروج ایاالت متحده منوط به کاهش 
مداوم خشونت، توافق سیاسی بین االفغانی پایدار و حمایت بین المللی برای 

تسهیل اداره کشور و مبارزه با تروریسم خواهد بود.
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مهم  شدت  به  گروه  این  مهار  در  تاکنون 
برای  خیر.  یا  داد  خواهد  ادامه  است،  بوده 
را  تلفات  باالترین  که  تاکتیک جنگی  مثال 
خراسان  والیت  رهبری  و  شبه نظامیان  بر 
و   ۲۰۱5 سال های  بین  در  اسالمی  دولت 
هوایی  حمالت  یا  است،  کرده  وارد   ۲۰۱۸
هوایی  پشتیبانی  با  زمینی  عملیات های  یا 
به  این عملیات ها  بوده است.  ایاالت متحده 
کشته شدن یا دست گیری بیش از ۸ هزار فرد 
از  اسالمی  دولت  والیت خراسان  به  وابسته 
جمله چند امیر این گروه منجر شده است. 
مرگ  درباره  داده ها   که  است  ذکر  به  الزم 
غیرنظامیان در این حمالت درحال حاضر در 

دسترس نیست.
اسالمی  دولت  خراسان  والیت  با  مقابله 
احتماال زمانی مؤثریت بیشتر خواهد داشت 
و  طالبان  تالش های  از  ترکیبی  شامل  که 
نیروهای امنیتی افغانستان باشد. این مسأله 
در بیرون راندن والیت خراسان دولت اسالمی 
سال  مارچ  و  فبروری  ماه  در  کنر  والیت  از 
از  ایاالت متحده  با پشتیبانی هوایی   ۲۰۲۰
مشاهده  خوبی  به  افغان  نیروهای  عملیات 
به  احتماال  متحده  ایاالت  کامل  شد. خروج 
والیت خراسان دولت اسالمی انگیزه می دهد 
کنترل  و  قلمرو  بازپس گیری  به  اقدام  که 
و  داشت  دست  در  قبال  که  کند  اراضی ای 
شهری  مناطق  در  را  حمالتش  همچنین 
همچنین  و  خودش  اعتبار  تقویت  هدف  با 
حکومت  و  طالبان  بین  بی اعتمادی  ایجاد 
ترتیب  این  به  کند.  تشدید  افغانستان، 
در  اسالمی  دولت  خراسان  والیت  توانایی 
تثبیت جایگاهش در آینده افغانستان، نیز به 
توقف  و  بین االفغانی  گفت وگوهای  موفقیت 
در  که  مسأله ای  دو  دارد؛  بستگی  خشونت 

حاضر دست نیافتنی باقی مانده است.
افغانستان،  از  امریکا  کامل  خروج  از  پس 
اگر خشونت همچنان ادامه یابد و از کنترل 
خارج شود و طالبان بخواهد که بر حکومت و 
نیروهای امنیتی افغانستان غلبه کند، بهترین 
شرایط برای قدرت مندشدن والیت خراسان 
دولت اسالمی فراهم می شود. از سوی دیگر، 
این احتمال وجود دارد که دولت بایدن گزینه 
خروج مبتنی بر شرایط را انتخاب کند که در 
کاهش  به  منوط  متحده  ایاالت  خروج  آن 
بین االفغانی  سیاسی  توافق  خشونت،  مداوم 
پایدار و حمایت بین المللی برای تسهیل اداره 
این  با تروریسم خواهد بود.  کشور و مبارزه 
اما تنها  گزینه گرچه به نظر دشوار می آید، 
مسیری است که پیش شرط های یک رویکرد 
شبکه  مختل کردن  برای  که  را  همکارانه 
والیت خراسان دولت اسالمی، جلب و جذب 
منطقه ای  و  محلی  گروه های  از  گروه  این 
مراکز  بازپس گیری  برای  تالش  هرگونه  و 

قدرتش ضروری است، فراهم می کند.

دیدگاه  مقاله  این  در  بیان شده  دیدگاه های 
با  مبارزه  مرکز  نظر  و  است  آن  نویسندگان 
متحده،  ایاالت  نظامی  آکادمی  تروریسم، 
وزارت دفاع یا دولت ایاالت متحده را بازتاب 

نمی دهد.
مبارزه  »مرکز  استادیار  جدون  آمیرا  دکتر 
اجتماعی«  علوم  دیپارتمنت  و  تروریسم  با 
»وست  در  متحده  ایاالت  نظامی  آکادمی 

پوینت« نیویورک است.
که  است  مستقل  پژوهش گر  سید  عبدال 
منقطه  در  امنیت  و  سیاست  و  جهادگرایی 
او  می کند.  مطالعه  را  افغانستان-پاکستان 
به  مرتبط  پروژه های  روی  حاضر  درحال 
جهادگرایی  و  خشن  افراطی  سازمان های 
کار  افغانستان-پاکستان  منطقه  در  فراملی 

می کند.

تالش برای راه اندازی استراتژی  پرهزینه اش 
برای بازپس گیری مجدد قلمرو، از آن برای 
جذب نیرو و تبلیغ کردن تصمیمش استفاده 

کند.
برپایه مجموعه دادۀ ما درباره حمالت والیت 
این  افغانستان،  در  اسالمی  دولت  خراسان 
گروه مسئولیت ۸۰ حمله را در سال ۲۰۲۰ 
از جمله 4۱ حمله در ننگرهار و ۲۳ حمله 
در  پروان  والیت  در  حمله   ۷ و  کابل  در 
همسایگی کابل )این ارقام براساس ادعاهایی 
است که دولت اسالمی از طریق رسانه هایی 
مانند النبا گزارش منتشر کرده است. پایگاه 
 Armed Conflict Location اطالعاتی
 6۸ حدود   & Event Data Project
دولت  خراسان  والیت  به  مرتبط  حادثه 
مستند  و  ثبت   ۲۰۲۰ سال  در  را  اسالمی 
کرده است( برعهده گرفته است. حدود ۳۲ 
امنیتی  نهادهای  علیه  این حمالت  از  مورد 
نیروهای  جمله  از  افغانستان  استخباراتی  و 
بقیه  بوده است.  پولیس و کارمندان دولتی 
حمالت اقلیت های افغانستان مانند شیعیان 
کابل  در  امریکا  سفارت  و  سیک  جامعه  و 
و  بگرام  در  متحده  ایاالت  نظامی  پایگاه  و 
قرار  هدف  را  افغانستان  طالبان  همچنین 
داده است. این ارقام، در مقایسه با داده های 
در  را  قابل توجه  افزایش  گذشته،  سال های 
اسالمی  دولت  خراسان  والیت  فعالیت های 
فعالیت های  درباره  آمار  با  و  می دهد  نشان 
 ۲۰۱۸ و   ۲۰۱۷ سال های  در  گروه  این 
مسئولیت  ترتیب  به  که  اوج(  )سال های 
این  به  افغانستان  در  حمله   ۸4 و   ۱۰۰
است.  مقایسه  قابل  شد،  داده  نسبت  گروه 
این روند صعودی در حمالت که مسئولیت 
آن را والیت خراسان دولت اسالمی به عهده 
گرفته است، به نظر می رسد در سال ۲۰۲۱ 
تنها در دو  این گروه  است.  یافته  ادامه  نیز 

شده است، اما همچنان مقاومت کرده است.
اواسط  اسالمی  دولت  خراسان  والیت 
داکتر  برگزید.  جدید  امیر   ۲۰۲۰ سال 
شهری  جنگ  متخصص  المهاجر،  شهاب 
والیت  رزمی  استراتژی  که  انتظار  این  با 
به  محیطی  در  را  اسالمی  دولت  خراسان 
توجه  )با  افغانستان  تغییِر  درحال  سرعت 
به امضای توافق صلح بین ایاالت متحده و 
طالبان( تغییر دهد، به عنوان امیر این گروه 
منصوب شد. اعتقاد براین است که المهاجر 
این گروه،  امیر  عنوان  به  انتصابش  زمان  از 
پیچیده  عملیات های  و  حمالت  از  برخی 
جمله  از  را،  اسالمی  دولت  خراسان  والیت 
جالل آباد  شهر  زندان  ساعته   ۲۰ محاصره 
و  طراحی   ،۲۰۲۰ سال  آگوست  ماه  در 
در  الهماجر  همچنین  است.  داده  انجام 
تالش برای تحکیم جای پای والیت خراسان 
آن  که  است  کرده  اعالم  افغانستان،  در 
از  پس  قبال  که  گروه  این  اعضای  از  عده 
به  کنر  و  ننگرهار  والیت   در  شکست  شان 
شده  تسلیم  افغانستان  حکومت  نیروهای 
گروه  این  رهبری  عمومی  عفو  مورد  بودند، 

قرار می گیرند.
والیت خراسان دولت اسالمی در یک سال  
حمالِت  برانجام  اخیر  ماه های  و  گذشته 
و  مهم  والیات  در  تحریک آمیز  شدت  به 
کرده  تمرکز  کابل  و  ننگرهار  استراتژیک 
بر  گروه  این  گذشته  سال  حمله  است. 
معبد  قراردادن  هدف  کابل،  در  زایشگاهی 
عضو  زن  سه  کشتن  همچنین  و  سیک ها 
رسانه در ماه مارچ ۲۰۲۱، از جمله حمالتی 
است که این گروه با انجام آن سعی در جلب 
توجه کرده است. با توجه به وضعیت ضعیف 
حمالت  اسالمی،  دولت  خراسان  والیت 
ننگرهار  و  کابل  در  تحریک آمیز  و  مرگبار 
از  قبل  تا  است  گروه  این  برای  خوبی  ابزار 

در »رهنمود استراتژیک مؤقت امنیت ملی« 
شد،  منتشر  مارچ   ۳ در  که  متحده  ایاالت 
حکومت بایدن وعده می دهد که »جنگ های 
ابدی« امریکا را پایان دهد و مطمئن شود که 
»افغانستان دوباره به النه امن برای طراحی 
متحده  ایاالت  علیه  تروریستی  حمالت 
تبدیل نخواهد شد.« در این جا هدف واضح 
پرپیچ و خم  آن  به  رسیدن  مسیر  اما  است، 
اتخاذ  و  بازیگر  چند  همراهی  مستلزم  و 
باید  بایدن  حکومت  است.  دشوار  تصامیم 
تصمیم بگیرد که آیا ۲5۰۰ سرباز باقی مانده 
ایاالت متحده را تا اول ماه ِمی از افغانستان 
بایدن  رییس جمهور  اما  خیر.  یا  کند  خارج 
است؛  واضح  چیز  یک  بگیرد،  تصمیمی  هر 
در  مهمی  نقش  بایدن  تصمیم  این که  آن 
در  درگیر  متعدِد  بازیگران  رفتار  شکل دهی 

افغانستان خواهد داشت.
نیروهای  طالبان،  افغانستان،  حکومت 
بازیگران  از  منطقه  کشورهای  و  خارجی 
شمار  به  افغانستان  در  جاری  جنگ  اصلی 
می روند. در این میان بازیگری که خیلی به 
دولت  به  وابسته  گروه  نمی شود،  توجه  آن 
اسالمی عراق و شام )داعش( به نام »والیت 
خراسان دولت اسالمی« در افغانستان است.

اسالمی  دولت  خراسان  والیت  این که  با 
را  غربی  اهداف  بر  مستقیم  حمله  توانایی 
این  که  معتقدند  برخی  اما  است،  نداشته 
چنین  ظرفیت  داشتن  صورت  در  گروه 
این  نمی کند.  دریغ  آن  انجام  از  حمالتی، 
در  قابل توجه  تلفات  تحمل  از  پس  گروه 
بازسازی  درحال  اکنون  گذشته،  سال های 
تدریجی خودش است و این نشان می دهد 
که عزم این گروه بر این است که از طریق 
انجام حمالِت به صورت فزاینده تحریک آمیز 
خراسان  والیت  حاال  این که  بیاورد.  دوام 
دولت اسالمی تضعیف می شود یا قدرت مند، 
بستگی به تصمیم دولت بایدن در خصوص 

گام بعدی اش در افغانستان دارد.

پی  در  اسالمی  دولت  خراسان  والیت 
چیست؟

والیت خراسان دولت اسالمی اندکی پس از 
در  افغانستان-پاکستان  منطقه  در  ظهورش 
اوایل سال ۲۰۱5، موجی از حمالت مرگ بار 
را در سرتاسر این منطقه به راه انداخت. این 
حمالتش  »کشندگی«  تقویت  برای  گروه 
را در کابِل  انتحاری  کارزارهای بمب گذاری 
سازمان  پاکستان  بلوچستاِن  و  افغانستان 
با  مقابله  شدید  کارزار  آن  تعقیب  به  داد. 
این گروه در دو طرف  علیه  تروریسمی که 
گروه  این  درگیری  نیز  و  افتاد  راه  به  مرز 
عملیاتی  ظرفیت  افغانستان،  طالبان  با 
میزان  به  را  اسالمی  دولت  خراسان  والیت 
این  نتوانست  اما  داد،  کاهش  چشم گیری 
ببرد. والیت خراسان دولت  بین  از  را  گروه 
اسالمی با این که ضعیف شده و قلمروش را 
از دست داده است و در رده رهبری و نیز در 
سنگین  تلفات  دچار  جنگ جویانش  صفوف 

ماه اول سال ۲۰۲۱ مسئولیت 4۷ حمله را 
برعهده گرفته است.

والیت  که  داشت  انتظار  می توان  این که  با 
خصوص  در  اسالمی  دولت  خراسان 
در  قدرتش  تحکیم  درباره  ادعاهایش 
دیگر  نشانۀ  اما  کند،  اغراق  افغانستان 
سرگیری  از  صحنه،  به  گروه  این  بازگشت 
برخی عملیات های تبلیغاتی این گروه است. 
گروه  این  که  می شود  گفته  مثال،  برای 
از  افغانستان  در  را  خود  رادیویی  نشرات 
اوایل سال ۲۰۲۱ از سر گرفته است. رادیو 
صدای خراسان، به هواداران این گروه درباره 
فعالیت های والیت خراسان در سطح منطقه 
براین،  عالوه  می دهد.  اطالعات  جهان  و 
پلتفرم های  اسالمی  دولت  خراسان  والیت 
کرده  فعال  نیز  را  خود  دروغ پراکنی  محلی 
است. این پلتفرم ها به اصطالح مستندهایی 
را منتشر می کند که به نظر می رسد با هدف 
طالبان  قدرت  مراکز  درون  از  نیرو  جذب 
محتوای  می شود.  منتشر  و  تولید  طراحی، 
بر  در  را  آشنایی  مضامین  انتشارات  این 
می گیرد، مانند انتقاد از توافق صلح طالبان 
از دولت پاکستان  انتقاد  ایاالت متحده و  با 
به خاطر حمایتش از طالبان و همچنین ارائه 
گزارش های تصویری درباره آخرین حمالت 
جای  بنابراین  افغانستان.  در  اسالمی  دولت 
ایاالت  متعدد  مقامات  که  نیست  تعجب 
احتمالی والیت  بازگشت  درباره  نیز  متحده 
خراسان دولت اسالمی ابراز نگرانی کرده اند.

تأثیر خروج ایاالت متحده
تغییر قابل توجه در روند فعالیت های والیت 
در   ۲۰۲۰ سال  در  اسالمی  دولت  خراسان 
مقایسه با سال ۲۰۱۹، ممکن است ناشی از 
از جمله خروج  متعدد  عوامل  از  آمیخته ای 
سیاسی،  بی اطمینانی  امریکایی،  نیروهای 
اثرات اقتصادی و اجتماعی منفی همه گیری 
کووید۱۹ و همچنین عوامل درون سازمانی 
این گروه مانند تغییر رهبری و کاهش جلب 
و جذب باشد. با توجه به این وضعیت، کاهش 
افغانستان چه  در  امریکایی  نیروهای  بیشتر 
اسالمی  دولت  خراسان  والیت  بر  تأثیری 
می گذارد؟ پاسخ این پرسش به این بستگی 
همکاری اش  به  متحده  ایاالت  آیا  که  دارد 
که  تروریسم،  با  مبارزه  امر  در  افغانستان  با 

خروج مبتنی بر شرایط از افغانستان، ممکن است تنها گزینه ی امریکا برای مهار »والیت خراسان دولت اسالمی« باشد

چگونه اب داعش در افغانستان مقابله کنیم؟

آمیرا جدون و عبدال سید، 
اینکستیک میدیا 

مترجم: جلیل پژواک

موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک 4۸ قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی  
MOBTA/1400/NCB/OPT/G010 :شماره داوطلبی

به تاسی از ففره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اعالع عموم رسانیده می شود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک 4۸ قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی  مورد ضرورت خویش را به }شرکت تجارتی و لوژستیکی ابداع فروغ 
لمتد{ دارای جواز نمبر ۱۷۳۳۷-۰۱۰۱ و نمبر تشخیصه ۹۰۰۰۱5۲۲65 به قیمت مجموعی ۷,۷۱۹,4۷۹ هفت میلیون هفتصد و نُزده هزار و چهار صد و نود افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائیل مکروریان سوم جوار 
ستره محکمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم قانون تدارکات ارائه نمایند

ریاست عمومی مالی و اداری  د مالی او اداری لوی ریاست
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جوان از طریق تداوم همین برنامه ها صورت 
می گیرد.«

اما با توجه به عدم آگاهی مردم از اهمیت و 
ارزش آثار باستانی و تاریخی هنوز این تهدید 
بامیان  در  باستانی  ساحات  که  دارد  وجود 
بگیرد.  قرار  مردم  شخصی  استفاده  مورد 
خانم حسینی در مورد این نگرانی ها می گوید 
»ما تالش می کنم آگاهی د هی کنیم که آثار 
باستانی چقدر باارزش و مهم است. در همین 
چند سال اخیر برای به محاکمه کشیده شدن 
تا  کردییم  جدی  تالش های  قضیه  عامالن 
جایی که محمدطاهر زهیر )سرپرست وزارت 
آنالین  سخنرانی  در  فرهنگ(  و  اطالعات 
خود گفت ما می خواهیم دوسیه رسمی در 
از  عامالن  جنایت  بررسی  پی گیری  قسمت 
روان  وزارت  به  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست 
محکمه  واسطه  به  را  دوسیه ها  ما  تا  شود 
همچنان  کنیم.«  بررسی  افغانستان  ملی 
تکرارنشدن  برای  می گوید  حسینی  خانم 
پالن  »ماستر  باید  چنینی  این  حادثه های 
شهری به نقاط سبز، زرد و سرخ توجه داشته 
سال ها  این  در  که  تالش هایی  البته  باشد. 
صورت گرفته مردم را کم کم متوجه اهمیت 

قضیه کرده اند.«
در  باستانی  ساحات  پیداست  که  آن طور 
بامیان مورد بهره برداری های شخصی و حتا 
نه  و  مردم  نه  می گیرد.  قرار  سوءاستفاده 
نهادهای مسئول توجه الزم برای حفاظت و 
نمی دهند.  خرج  به  ساحات  این  از  مراقبت 
اخیر  در  یادآوران  گروه  اعضای  مبنا  این  بر 
در  بامیان  بودای  »رواق های  می گویند 
وارد  آن  بر  که  جدی  آسیب  و  تخریب  اثر 
شده است در حال فروریختن است. از اداره 
محلی، وزارت اطالعات و فرهنگ و سازمان 
علمی-فرهنگی یونسکو می خواهیم تا جهت 
تحکیم کاری رواق های بودا و ترمیم دیگر آثار 

باستانی تالش ورزند.«

خواهان  این که  ضمن  و  می کنند  استقبال 
تداوم این برنامه است برای به نتیجه رسیدن 
)که  برنامه  این  بنیان گذاران  خواست های 
همانا به محاکمه کشیده شدن عامالن ویران 
ساحات  از  بیشتر  حفاظت  و  بودا  کردن 
امیرجان  می کنند.  تالش  نیز  باستانی اند( 
در  بامیان  مدنی  فعاالن  از  تن  یک  کوثری 
در  بودا  با  »برنامه شبی  می گوید  مورد  این 
و  ترویج  و  توریزم  جلب  شناخت،  معرفی، 
حفاظت میراث های فرهنگی اعم از ملموس 
آقای  دارد.«  اساسی  نقش  ناملموس  و 
می تواند  برنامه  »این  می کند  اضافه  کوثری 
در دادخواهی برای حفاظت، مرمت و ترمیم 
آثار باستانی بامیان و متوجه نمودن دولت و 
نهادهای بین المللی نقش اساسی ایفا کند و 

از این رو تداوم آن ضروری است.«
خانم زهرا حسینی )مسئول گروه یادآوران( 
در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز می گوید 
»گروه یادآوران از فعالیت هایی که به منظور 
پذیرد  صورت  بشر  فرهنگ  و  تمدن  حفظ 
و  حفظ  که  دارد  باور  و  می کند  حمایت 
نگهداری آثار تمدنی و فرهنگی ضمن این که 
موجب جذب گردشگران می گردد، به معنای 
حراست و نگهداری از هویت یک جامعه نیز 
می باشد.« خانم حسینی و گروه شان خواهان 
نیز  قضیه  عامالن  کشیده شدن  محاکمه  به 
هستند: »فراموشی و نادیده انگاری جنایت به 
نمی انجامد.  اجتماعی  عدالت  و  پایدار  صلح 
بین المللی  و  ملی  نهادهای  و  محاکم  از 
می خواهیم که عامالن این جنایت فرهنگی 

را محاکمه و به پنجه قانون بسپارند.«
برنامه فرهنگی- گروه »یادآوران« در حالی 

می کند  برگزار  را  بودا«  با  »شبی  هنری 
که  )کسانی  طالبان  تروریستی  گروه  که 
از  از  همیشه  برای  را  بودا  تندیس های 
در  کردند(  حذف  بامیان  دل کوه پایه های 
حال بازگشت اند. به لحاظ سیاسی افغانستان 
و  می برد  به سر  نابه سامان  وضعیت  در 
یکی  است.  متوقف  فعال  گفت وگوهای صلح 
از طرف های اصلی این گفت وگوها )طالبان( 
بنیادگرا و واپس گرا است که  به شدت  گروه 
با  برنمی تابد.  را  مدرن  جهان  ارزش های 
حکومت  از  بخشی  در  گروه  این  واردشدن 
این نگرانی وجود دارد که طالبان دوباره علیه 
حسینی  خانم  خیزند.  پا  به  هنر  و  فرهنگ 
در این مورد می گوید »ما می خواهیم بدانیم 
در گفت وگوهای صلح جایگاه میراث هنری و 
فرهنگی در کجاست و طالبان چه رویکردی 
به میراث هنری و فرهنگی دارند.« در بخشی 
از بیانیه ای که این گروه همگانی کرده، آمده: 
»داشته های فرهنگی و تمدنی ما که سرمایه 
معنوی کشور ماست در گفت وگوهای صلح 
سلیقه ای  برخوردهای  دست خوش  نباید 
که  باشد  داشته  باید ضمانتی وجود  و  شود 
حادثه فاجعه تخریب بودا و موزیم ملی کابل، 
به آتش  لوگر،  بودا در  تخریب مجسمه های 
و  ملی  آرشیف  تاریخی  اثرهای  کشاندن 

حادثات مشابه آن تکرار نشود.«

شبی با بودا
توسط   ۱۳۹۱ سال  در  »یادآوران«  گروه 
جمعی از فعاالن رضاکار و حامی فرهنگ و 
تمدن ایجاد شد. اعضای این گروه می گویند 
»هدف از ایجاد این گروه حفاظت از میراث 
راستای  در  زمینه سازی  و  ملی  فرهنگی 
برگزاری  با  هنری  و  فرهنگی  مطالعات 
برنامه های مختلف برای حفاظت و ارج گذاری 
فرهنگ  تقویت  و  فرهنگی جهان  میراث  به 
محلی است.« گروه »یادآوران« در این راستا 
برنامه »شبی با بودا« را در ماه حوت برگزار 
دارد  گوناگون  محتوای  برنامه  این  می کند. 
کتاب  »نمایشگاه  به  می توان  جمله  از  که 
»شام  اعتراضی«،  »پیاده روی  نقاشی«،  و 
تئاتر«،  »اجرای  سماع«،  »رقص  فرهنگی«، 
و »نمایش سه بعدی تندیس صلصال« اشاره 
کرد. تمام جست و خیزها یک هدف نهایی 
فرهنگی  فاجعه  این  عامالن  محاکمه  دارد: 

قرن. 
میزان استقبال از این برنامه نظر به هرسال 
به دلیل  امسال  که  است  بوده  متفاوت 
از  برنامه  بامیان  دانشگاه  دانشجویان  حضور 
فعاالن  بود.  برخوردار  بیشتر  جنب وجوش 
خوبی  به  برنامه  این  از  نیز  بامیان  مدنی 

عباس اسدیان

در ۱۹ حـوت سـال ۱۳۷۹ ه.ش حکومـت 
بـرای  تـالش  روزهـا  از  پـس  طالبـان، 
تندیس هـای  بزرگ تریـن   بمـب،  جاسـازی 
بامیـان  در  را  شـه مامه(  و  )صلصـال  بـودا 
بـا خـاک یکسـان کردنـد. ایـن دو تندیـس 
از بزرگ تریـن تندیس هـای سـنگی بـودا، و 
بـه همیـن  ترتیـب، ناب تریـن آثـار هنری و 
باسـتانی در جهان محسـوب می شـد. ارتفاع 
تندیس هـای صلصـال و شـه مامه بـه ترتیب 
بین شـان حـدود  فاصلـه  و  متـر  و ۳6   5۳
۸۰۰ متـر اسـت. طالبـان، بـه خواسـت های 
مبنـی  یونسـکو  و  جهانـی  جامعـه  مکـرر 
بـودا،  تندیس هـای  تخریب نکـردن  بـر 
اعتنایـی نکردنـد و آنـان را منفجـر کردنـد. 
بعـد از آن تالش هـای جسـته  و گریختـه، 
بـه  بـرای  مشـخص،  نتیجـه ی  بـدون  امـا 
محاکمـه کشیده شـدن عامـالن ایـن قضیـه 
بـودا  تندیس هـای  دوبـاره  مرمـت  نیـز  و 
تـالش صـورت گرفته اسـت. از جملـه گروه 
»یـادآوران« از ۹ سـال بدین سـو همه سـاله 
بـودا«  بـا  »شـبی  هنری-فرهنگـی  برنامـه 
را در بامیـان بـه همیـن مناسـبت برگـزار 

می کنـد.

فاجعه فرهنگی قرن
»فرهنگ« وجه بارز زندگی انسان ها نسبت 
ترتیب،  به همین  است.  بقیه هم نوعانش  به 
بودا در والیتی که فعال  تندیس های  حضور 
حکومت  و  ندارد  قرار  توجه  مورد  چندان 
آن  به  نسبت  تبعیض آمیز  کم وبیش  دید 
محرومیت زدایی  برای  بزرگ  غنیمت  دارد 
این وجه کوچک قضیه  البته  بود.  بامیان  از 
است. اما در سطح کالن، حضور تندیس های 
بودا نه تنها برای افغانستان غنیمت فرهنگی 
از  از بخشی  بلکه  و هنری محسوب می شد 
یادآوری می کرد.  تاریخ بشر  گذشته ی تمام 
ویران کردن  »یادآوران«  گروه  مبنا  براین 
قرن«  فرهنگی  »فاجعه  را  بودا  تندیس های 
به  را  علمی  گفتمان  امسال  و  نهاده اند  نام 
محمدرضا  کردند.  برگزار  نیز  نام  همین 
این  در  سخنران  و  دانشگاه  )استاد  ابراهیم 
برنامه( در صحبت با روزنامه اطالعات روز در 
این زمینه که تجلیل و یادآوری از پیکره های 
می گوید  دارد،  پیامی  چه  بودا  نابودشده ی 
باستانی  تاریخ  این کار  با  ما  اول  قدم  »در 
عام  قتل  یک  از  و  می نهیم  ارج  را  بامیان 
وحشت ناک فرهنگی یادآوری می کنیم. دوم، 
کشیده شدن  محاکمه  به  برای  این کار  با  ما 
عامالن قضیه دادخواهی می کنیم. و اگر در 
آینده بودا آباد شود این تجلیل می تواند نقطه 
می کند  عالوه  ابراهیم  آقای  باشد.«  عطف 
محدود  برنامه ها  چنین  برگزاری  »اگرچند 
است و بسنده نیست اما در کل مفید است. 
زیرا گرامی داشتن از چنین آثاری می تواند در 
نزد جامعه جهانی و سازمان های کمک کننده 
»از  می افزاید  ایشان  باشد.«  داشته  اهمیت 
این  که  بفهمانیم  باید  برنامه ها  این  طریق 
خاطره هیچ گاه فراموش نباید شود و تبدیل 
به فرهنگ شود و نسل های کنونی از ارزش 
آن باخبر شوند. در حقیقت باخبری و اهمیت 
نسل  نزد  در  فرهنگی  میراث های  به  دادن 
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